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Optimizarea capabilit`]ilor
în preg`tirea misiunilor
de nivel tactic
din domeniul ap`r`rii
[i securit`]ii na]ionale
DANIELA COSMA
ROMANA OANCEA

A

sigurarea apãrãrii României, în context aliat, reprezintã un
proces continuu ºi complex extins asupra unui spectru larg
de domenii, relaþii ºi interdependenþe, destinat promovãrii intereselor
ºi obiectivelor de securitate ale statului, societãþii ºi cetãþeanului, ea
fiind definitã ºi promovatã, în corelare cu politicile specifice ale NATO
ºi Uniunii Europene. Acestea permit lãrgirea gamei de obiective ºi procese ce includ structurarea ºi pregãtirea forþelor pentru participarea la
apãrarea colectivã ºi îmbunãtãþirea capabilitãþilor necesare pentru operaþii multinaþionale de management al crizelor ºi de combatere a terorismului. Implementarea, începând cu anul 2003, a Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare ºi Evaluare (PPBES) ºi a Strategiei de
dezvoltare a modelãrii ºi simulãrii a creat o viziune nouã asupra capabilitãþilor militare disponibile ºi a modalitãþilor de valorificare a acestora.
Mediul de securitate ºi noile ameninþãri, factorii de risc ºi vulnerabilitate actuali ºi de perspectivã, specificul rolurilor ºi misiunilor
pe care ºi le asumã NATO au determinat elaborarea unui concept ope-
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raþional intitulat Defence Capabilities Initiative. Numãrul manifestãrilor ºtiinþifice care a avut ca obiect optimizarea ºi stimularea deciziei
dovedeºte interesul manifestat de cercetãtorii din domeniul militar
pentru metodele decizionale: Defence Logistics (Developing Effective
& Efficient Logistics Strategies to Better Support Operations), CODE:
(L’optimisation et la décision), SAFE (Risk Assessment), ITEC (Defence and Simulation), IEEE (On Decision and Control).
Oportunitatea abordãrii teoretice a problemei disponibilitãþii ºi
capacitãþii de acþiune a Forþelor Terestre în contextul câmpului de luptã
modern ºi al îndeplinirii misiunilor specifice NATO este susþinutã cu
atât mai mult cu cât, la nivel naþional sunt puþine realizãri în domeniu.

Fig. 1 Succesiunea activitãþilor de argumentare ºi de luare
a deciziei.
Ostilitãþile în câmpul de luptã modern reprezintã nu numai o
confruntare a forþelor ºi mijloacelor, dar ºi o confruntare a inteligenþei umane, ceea ce conferã acþiunilor militare, pe lângã dinamism
ºi violenþã, încordare ºi fermitate. Acþiunile desfãºurate pe acest
câmp de luptã se bazeazã pe mijloacele de luptã, mijloacele de transport ºi nu în ultimul rând, pe profesionalismul luptãtorului.
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www.rft.forter.ro

Optimizarea capabilitãþilor în pregãtirea misiunilor de nivel tactic
din domeniul apãrãrii ºi securitãþii naþionale

Înainte de a lua o hotãrâre complexã de conducere este necesar
sã se desfãºoare o activitate preliminarã. Ea începe cu alcãtuirea modelului informativ privind starea obiectului respectiv. Un asemenea
model se numeºte „descriptiv” fiindcã cu ajutorul sãu se realizeazã
prezentarea stãrii în care se aflã acesta ºi a fost realizat în primele
etape ale cercetãrii pe care dorim s-o descriem în acest articol. Modelul
informativ, descriind tipologia misiunilor în care pot fi angajate Forþe
Terestre - starea curentã a obiectului conducerii, permite rãspunsul la
întrebarea: „Ce este?” (misiunea, riscul).
Presupunând cã s-a alcãtuit un model descriptiv-informativ de
bunã calitate al misiunilor, s-a precizat în ce stare realã se aflã problema selecþiei capabilitãþilor ºi s-au relevat principalele tendinþe de dezvoltare ale acesteia, se poate oare hotãrî acum cum se poate face selecþia? În principiu, desigur, se poate. Însã hotãrârea de conducere luatã
numai pe baza modelului descriptiv va fi totuºi superficialã. Pentru a
conduce eficient este necesar sã fundamentãm ºtiinþific hotãrârea. De
aceea, în a doua etapã de pregãtire a hotãrârii de conducere trebuie sã
se releve cauzele datoritã cãrora va fi selectat personalul în funcþie de
anumite criterii cu anumite ponderi pentru o stare oarecare a misiunii,
în care factorii de risc au pondere semnificativã, sau sã se deducã din
lecþiile învãþate pe câmpul de luptã caracteristicile armamentului, muniþiei, tehnicii de luptã care corespund cerinþelor din fiecare stare a misiunii. Acest model se numeºte „explicativ” ºi permite sã se rãspundã
la întrebarea: „De ce aºa?”. Noi am argumentat valorile parametrilor
din modelele de selecþie prin analize statistice asupra unor caracteristici observate, mãsurate sau estimate prin inferenþã, din prelucrarea
informaþiei furnizate de eºantioane cu grad de reprezentativitate mare.
Prognoza este o etapã necesarã ºi importantã în pregãtirea hotãrârii de conducere ºi reprezintã a treia etapã de argumentare a hotãrârii
de conducere. Imaginând ºi apreciind posibilele variante de dezvoltare
a misiunii în viitor se va putea alcãtui modelul „de prognozã”. Acesta
permite sã se rãspundã la întrebarea: „Ce stãri vor fi, cu ce ponderi?
Ce personal, ce arme, ce muniþie ar asigura succesul”. Prognoza se rea-
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lizeazã cu condiþia sã nu existe interferenþe în dezvoltarea obiectului
conducerii. Dacã nu se va întreprinde nimic, viaþa, fireºte, îºi va urma
cursul. Obiectul conducerii va continua sã evolueze. Una din particularitãþile modelului de prognozã, care nu trebuie uitatã, este caracterul
sãu probabil. Din acest motiv va trebui validat, testat.
A patra etapã de pregãtire a hotãrârii se numeºte alcãtuirea modelului „obiectivelor”. Acest model permite sã se rãspundã la întrebarea: „Ce dorim?”. Fãrã precizarea criteriilor de realizare, obiectivele
sunt fie nefuncþionale, fie niºte elemente ale hotãrârii de conducere
care funcþioneazã slab.
Greºeala tipicã care se face în precizarea obiectivelor conducerii
constã în insuficienta aprofundare a acestora. Obiectivele sunt formulate fie prea abstract, adicã nu existã criterii clare de realizare a lor, fie
sunt precizate numai obiectivele de perspectivã ºi nu sunt amintite cele
imediate. Lipsa programelor „minimal” ºi „maximal” demonstreazã,
de asemenea, cã, de fapt, comandantul nu ºi-a fundamentat ºtiinþific
hotãrârea.
Alcãtuirea modelului de selecþie constituie a cincea ºi ultima
etapã în procesul de pregãtire în vederea luãrii hotãrârii. Complexitatea modelelor depinde de complexitatea obiectului conducerii, precum
ºi de profunzimea ºi amploarea transformãrilor ce se doresc a fi realizate în final. Se ºtie cã una din caracteristicile sistemului este prezenþa
în cadrul acestuia a unuia sau mai multor factori care îl genereazã.
Cunoaºterea acestor factori demonstreazã, în primul rând, cã sistemul
a fost înþeles, iar în al doilea rând, permite o conducere mai eficientã.
În forma sa cea mai simplã, managementul riscului este un proces sistematic de abordare a riscului din cadrul unei structuri. Conform
opiniei lui James Lam, acest tip de management poate fi privit ca ºi un
corp uman. Corpul reprezintã elementul coordonator, decident, iar
membrele reprezintã diferite soluþii care pot fi aplicate independent,
dar care fiind coordonate produc rezultate mai eficiente. Organizaþiile care au aplicat procesul de management al riscului au beneficiat de
diferite avantaje: o alocare mai eficientã a resurselor, costuri mai mici
de transfer a riscului ºi identificarea mai precisã a expunerii la riscuri
din cadrul misiunilor.
12
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Sistemul Suport pentru Decizii (SSD)
Ca rezultat al tuturor acestor tendinþe ºi schimbãri, este foarte
dificil sã se mai realizeze conducerea cu o abordare de tip „încercãri ºi
erori”1; managerii trebuie sã devinã mai sofisticaþi. Ei trebuie sã înveþe
sã utilizeze noi instrumente ºi tehnici implementate în domeniul lor de
activitate. Computerul are un rol deosebit ºi în asistarea conducãtorului în unul dintre cele mai importante activitãþi ale sale, ºi anume în
elaborarea deciziei. Un suport computerizat de elaborare a deciziei este
necesar din mai multe motive:
- Operare rapidã. Un computer permite decidentului sã execute
un numãr mare de operaþii, acþiuni foarte rapide ºi costuri scãzute.
- Creºterea eficacitãþii. Computerul permite comunicare între
specialiºti. Prin reducerea anumitor costuri (transport, cazare etc.)
creºte eficienþa.
- Sisteme (suporturi informatice) de calitate. Folosind computerul decidentul poate executa simulãri complexe, poate verifica diferite cursuri de acþiune ºi poate sã prevadã anumite consecinþe ale deciziilor adoptate, fãrã a fi nevoit sã facã experimente foarte costisitoare
ºi cu consum mare de timp.
- Înlãturarea limitelor umane în procesarea ºi stocarea informaþiilor. Sistemele computerizate permit oamenilor accesul rapid la
informaþiile de specialitate stocate în diferite baze de date.
Alter (1980) defineºte D.S.S.-ul comparându-l cu clasica procesare electronicã de date (E.D.P.), ca un sistem cu cinci dimensiuni2
prezentate în tabelul urmãtor:
Dimensiune

S.S.D.

E.D.P.

Utilizabilitate
Utilizator

Activã
Managerii de vârf

Pasivã
Compartimente inferioare

Metodã
Orizontul temporal
Obiectiv

Efectivã
Prezent ºi viitor
Flexibilitate

Eficienþã
Trecut
Consistenþã

Tabelul nr.1 Dimensiuni ale SSD

noiembrie, 2009
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Bonczek (1980) defineºte D.S.S. ca un sistem computerizat constituit din trei componente ce interacþioneazã între ele:
• un limbaj de sistem (de programare);
• sistem de informaþii (baze de date);
• sistem de rezolvare a problemei (legãtura între cele douã sisteme)”3.

Optimizarea deciziei în condiþii de certitudine
ºi incertitudine, utilizând o aplicaþie Delphi

Fig. nr. 2 Manipularea tabelei Misiuni
Aplicaþia informaticã „Optimizarea capabilitãþilor în pregãtirea
misiunilor de nivel tactic din domeniul apãrãrii ºi securitãþii naþionale”
a fost realizatã în mediul BC++Builder. Varianta optimã presupune
aranjarea subiecþilor ce trebuie sã îndeplineascã o misiune în condiþii
de certitudine sau incertitudine, în ordinea optimã.
Pentru a ajunge la aplicarea metodelor decizionale, aplicaþia trebuie configuratã, introduse tipurile de misiuni, criteriile ºi subcriteriile
specifice fiecãrei misiuni, precum ºi ponderile acestora, factorii de risc

14
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ºi, nu în ultimul rând, rezultatele obþinute de subiecþii ce urmeazã a fi
analizaþi în funcþie de punctajul fiecãrui subcriteriu. Tipurile de misiuni, criteriile ºi subcriteriile specifice fiecãrei misiuni, punctajele
obþinute de fiecare subiect sunt salvate în baza de date „Selecþie”, care
conþine tabelele „Misiuni”, „Criterii”, „Subcriterii”, „Ofiþeri”, „Temp”.
Tabelele conþin înregistrãri specifice iar interogarea uneia sau mai
multor tabele este realizatã prin intermediul interogãrilor.
Vizualizarea înregistrãrilor este posibilã utilizând un obiect de
tip DBGrid legat de tabela „Misiuni” prin proprietatea „DataSource”.
Misiunile adãugate în tabelã sunt afiºate în prima paginã a obiectului
de tip „PageControl”, în celelalte douã pagini urmând a fi afiºate înregistrãrile din tabela „Criterii”, respectiv „Subcriterii”. Tabela „Criterii” –
conþine criteriile specifice fiecãrei misiuni. În funcþie de tipul de misiune aceste criterii au ponderi diferite, valoarea ponderilor fiind specificatã de specialiºti în urma chestionarelor aplicate sau de experienþã.
Fiecare criteriu are unul sau mai multe subcriterii: numele sub-

Fig.nr. 3 Manipularea înregistrãrilor din tabela CRITERII

noiembrie, 2009
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criteriilor, tipul acestora (minim sau maxim), precum ºi ponderile în
caz de certitudine ºi incertitudine asociate, ponderi ce au fost stabilite
de specialiºti.

Fig. nr. 4 Manipularea înregistrãrilor din tabela Subcriterii
Odatã specificate informaþiile referitoare la misiuni, criteriile ºi
subcriteriile acestora, se pot introduce în baza de date informaþii referitoare la candidaþii ce urmeazã a fi analizaþi. Informaþiile referitoare la
candidaþi sunt salvate în douã tabele. Tabela „Ofiþeri” conþine date generale, iar tabela „Temp” punctajele obþinute de candidat la diverse
teste dinainte specificate.
Opþiunea de adãugare de candidat activeazã un obiect de tip
„TpageControl” cu mai multe pagini create dinamic cu ajutorul obiectului de tip „TtabSheet”. Prima paginã afiºeazã câmpurile din tabela
„Ofiþeri” ºi salveazã în aceeaºi tabelã datele introduse. Numele câmpurilor sunt afiºate cu ajutorul obiectelor de tip „Tlabel” a cãror pro-
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prietate „Caption” conþine denumirea câmpului din tabelã. Valorile
câmpurilor sunt salvate în tabelã cu ajutorul obiectelor din clasa
„TDBEdit”, respectiv „TDBComboBox” pentru câmpurile „Grad” ºi
„Stare_sãnãtate”.

Fig. 5 Adãugarea înregistrãrilor în tabela Ofiþeri
Deoarece numãrul înregistrãrilor ºi valoarea câmpului „Nume
_subcriteriu” din tabela „Subcriterii” pot fi variabile, s-a impus o creare dinamicã a obiectelor din fiecare paginã: la citirea subcriteriilor din
interogarea „Query_subcrite”, identificatorul candidatului, numele subcriteriului precum ºi valoarea obþinutã de candidat pentru subcriteriu
sunt adãugate într-o listã, listã ce este salvatã în tabela „Temp”.
Ca ºi etapã premergãtoare a determinãrii soluþiei optime trebuie
fãcutã o analizã a indicatorilor sintetici ai variaþiei. Pentru aplicaþia de
faþã, dacã coeficientul de variaþie al unui subcriteriu este sub 2%, nu
s-a luat în calcul subcriteriul pentru niciun candidat.

noiembrie, 2009
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Fiecare factor de risc, în funcþie de gradul de incertitudine al
sãu, produce o modificare de ponderi pentru subcriteriile care le influenþeazã.

Fig. nr. 6 Subcriteriile corespunzãtoare Criteriului
CARACTERISTICI FIZICE

Factorii de risc care pot influenþa misiunea
au valori normale
Prelucrarea datelor, obþinerea matricei normalizate se face în
funcþie de tipul criteriilor – maxim sau minim – care au fost luate în calcul ºi de metoda optimã ce a fost stabilitã. În cazul în care criteriile
sunt echiimportante, se va aplica metoda momentelor. Se sorteazã
crescãtor în funcþie de momentul „coloanã“. Algoritmul, dupã cum am
mai spus, se repetã pânã când nu se mai produce nicio schimbare între
liniile ºi coloanele matricei.

18
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Fig. nr. 7 Descrierea elementelor de risc specifice misiunii
Dacã factorii de risc au valori apropiate de normal ºi trebuie sã
se ia în considerare preferinþele cardinale asupra criteriilor, s-a aplicat
metoda „Electre” care presupune normalizarea matricei consecinþelor,

Fig. nr. 8 Metoda momentelor
noiembrie, 2009
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determinarea elementelor matricei coeficienþilor de concordanþã, calcularea coeficienþilor de discordanþã pentru fiecare pereche de variante, precum ºi introducerea unui criteriu de surclasare a variantelor decizionale, conform cãruia varianta Vk surclaseazã varianta Vl (Vk>Vl).
Majoritatea aplicaþiilor ce au drept scop studierea, analiza ºi fundamentarea deciziei se desfãºoarã în prezenþa unui complex de condiþii, ce
echivaleazã cu existenþa mai multor stãri posibile ale naturii, ale cãror
probabilitãþi de realizare, de regulã, nu se cunosc. În aceste condiþii, teoriile actuale ale deciziei au introdus conceptul de incertitudine. Metoda regretului, a lui Savage, ce presupune ca o anumitã strategie sã fie aleasã
luând în considerare diferenþa între valoarea rezultatului optim ce s-ar fi
putut obþine într-o anumitã stare a naturii ºi valoarea celorlalte rezultate
(„regret”). În esenþã, Savage propune luarea deciziei în urma aplicãrii regulii pesimiste la matricea regretelor, matrice ce se obþine prin scãderea
valorii fiecãrui element al matricei iniþiale din valoarea elementului de utilitate optimã pe coloana respectivã. Cu alte cuvinte, problema de incertitudine a fost redusã la rezolvarea a douã probleme de certitudine cu metoda utilitãþilor. Pentru primul caz s-au luat în calcul ponderile subcriteriilor în condiþii de certitudine, iar pentru al doilea, ponderile modificate
date de factorii de risc care au dat incertitudinea.

Fig. nr. 9 Metoda regretului
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din domeniul apãrãrii ºi securitãþii naþionale

Testarea programelor ne-a pus în situaþia aplicãrii unor corecþii.
Problema e nu cât de fidelã a fost abstractizarea ci, mai ales, cât de
aproape sunt datele obþinute prin selecþie de cele care caracterizeazã
populaþia, variaþia mare a unor caracteristici indicând caracterul nereprezentativ al indicatorilor tendinþei centrale. Am definit de asemenea
limitele, ipotezele în care modelul poate fi aplicat ºi obþine informaþii
despre intervalul de încredere al ipotezei de optim pentru selecþia realizatã.

Concluzii
În accepþiunea lui Bellman, „dovada cunoaºterii fenomenelor o
constituie mãsura în care se reuºeºte prevederea desfãºurãrii lor, ori,
aceasta necesitã mãsuri cantitative a cãror formule ºi precizare satisfãcãtoare implicã folosirea unui model matematic”4. În domeniul militar modelarea matematicã s-a dovedit a fi deosebit de utilã în procesul
de conducere a trupelor, îndeosebi datoritã creºterii complexitãþii acestei activitãþi. Utilitatea aplicãrii metodelor decizionale o datã cu apariþia posibilitãþii de a se realiza niºte prelucrãri de ansamblu, prin intermediul reþelelor de calculatoare (Internet, Intranet), care sã reflecte
elementele de esenþã necesare optimizãrii capabilitãþilor, este în creºtere. Introducerea treptatã a tehnicii elecronice de calcul în activitatea
comandanþilor sporeºte productivitatea acestora, asigurã condiþiile necesare stãpânirii fluxurilor informaþionale ce au loc între organele de
conducere ºi vizeazã în esenþã pregãtirea datelor necesare analizei situaþiei, fundamentãrii hotãrârilor ºi planificãrii întrebuinþãrii în luptã a
forþelor ºi mijloacelor.
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Principiile generale
privind organizarea
[i func]ionarea cercet`rii
MAIOR FLORENTIN NECULCEA

unoscutã din timpuri strãvechi, cercetarea trupelor expriC
mã, prin modul de desfãºurare, cerinþele acþiunilor specifice câmpului tactic din fiecare perioadã istoricã ºi etapã a dezvoltãrii
gândirii militare.
Cercetarea, devenitã formã obligatorie a asigurãrii de luptã, faþã
de care niciun comandant nu putea desfãºura acþiuni militare, a fost
utilizatã diferit de la o etapã la alta ºi, nu în ultimul rând, de la un comandant la altul, în funcþie de cerinþele, misiunile, înzestrarea cu armament ºi tehnicã de luptã ºi, bineînþeles, de calitãþile celor care o executã.
Pentru a evidenþia importanþa deosebitã acordatã obþinerii datelor ºi informaþiilor despre trupele adversarului încã din cele mai vechi
timpuri, se impun câteva exemple:
• Exista ºi funcþiona de timpuriu un sistem de culegere ºi transmitere a informaþiilor despre inamic, care le-a dat posibilitatea comandanþilor de oºti sã îºi strângã rapid forþele ºi sã întâmpine armatele
cotropitoare.
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• Prin datele ºi informaþiile culese despre inamic, comandanþii
puteau aprecia lucid raportul de forþe, adoptând procedeele ºi metodele
de luptã în consecinþã.
• Acþiunile de luptã desfãºurate pe baza cunoaºterii precise ºi
amãnunþite a adversarului, a intenþiilor ºi miºcãrilor acestora, surprindeau de regulã prin mobilitate, lovind cu îndrãznealã în momentul ºi
locul decisiv.
• Pãtrunderile în dispozitivul inamicului, executate prin surprindere ºi cu mare vitezã, în condiþii meteo nefavorabile, de regulã noaptea, constituiau procedeul cel mai des folosit, în cursul cãrora oºtenii
erau însoþiþi de oamenii din partea locului care cunoºteau foarte bine
traseul.
În cadrul procesului de modernizare se poate aprecia cã ºi cercetarea pentru cunoaºterea adversarului a înregistrat în concepþia comandanþilor ºi a gânditorilor militari o evoluþie ascendentã, atât în ceea ce
priveºte stabilirea ºi utilizarea forþelor, mijloacelor ºi procedeelor folosite, cât ºi a modului de utilizare a informaþiilor.
Anul 1857, când la Iaºi se emite „Decretul Special” prin care se
stabilea cã la Regimentul 1 se constituie „o companie tiraliori”, reprezintã, fãrã îndoialã, anul apariþiei structurilor specializate de cercetare.
La 12.11.1859, prin Ordinul de zi nr.83 al Domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, a luat fiinþã primul element de conducere al Serviciului Militar de Informaþii din Armata Principatelor Unite, sub denumirea de
Secþia a Doua, în structura Corpului de Stat Major. Preocupãrile pentru consolidarea ºi perfecþionarea structurilor de cercetare, precum ºi a
tacticii specifice au continuat cu intensitate ºi în perioada urmãtoare,
mãrindu-se în special ºi latura practicã a acesteia.
În Rãzboiul de Independenþã de la 1877, primirea ºi transmiterea informaþiilor erau bine organizate la fiecare eºalon, pânã la nivelul
comandantului Armatei de Operaþii.
Interpretarea ºi analiza acestora era fãcutã de un ofiþer cercetaº
din acest comandament, care pe baza concluziilor rezultate întocmea
sinteze informative ce ajungeau, în pãrþile ce îi priveau, la comandanþii
unitãþilor ºi marilor unitãþi din subordine.
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Dupã 1878, un fapt important petrecut în aceastã perioadã, cu
implicaþii în dezvoltarea armatei în general ºi cercetãrii în special, l-a
constituit pentru prima datã în þara noastrã Marele Stat Major, care
avea în organicã trei secþii, din care Secþia a Doua avea atribuþii în organizarea ºi conducerea activitãþilor de culegere, analizã ºi interpretare
a informaþiilor.
În Primul Rãzboi Mondial, unitãþile ºi marile unitãþi nu aveau în
structura organizatoricã subunitãþi de cercetare. Acele subunitãþi destinate pentru misiuni de cercetare foloseau pentru obþinerea datelor despre inamic, de regulã, în afara observãrii directe, incursiunea ºi ambuscada, dar în principal procedeul de bazã utilizat era cercetarea prin luptã, executatã în orice situaþie ºi formã de luptã.
Începând cu 1917, Armata Românã a trecut printr-un intens proces de refacere ºi organizare. Experienþa primului an de rãzboi a influenþat pozitiv ºi preocupãrile de îmbunãtãþire a cercetãrii trupelor, crescând rolul ºi importanþa acestora, la toate eºaloanele, de la pluton la
Marele Cartier General.
Atât înainte cât ºi pe timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
au fost create organe de cercetare bine pregãtite ºi antrenate, fiind statuate totodatã principii eficace referitoare la organizarea, executarea ºi
conducerea trupelor care în mare mãsurã sunt valabile ºi în zilele noastre.
O caracteristicã principalã a cercetãrii executatã de cãtre trupele
române în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial a fost aceea cã aceasta s-a
executat atât cu trupe specializate, cât ºi cu subunitãþi aparþinând tuturor genurilor de arme. Rãzboiul a demonstrat necesitatea ca fiecare militar sã fie pregãtit pentru a executa ºi misiuni de cercetare, principiu
care rãmâne valabil ºi în prezent.
Cercetaºii au demonstrat prin sacrificiile fãcute un înalt simþ al
datoriei ºi onoarei ostãºeºti în confruntarea cu un inamic experimentat
ºi înzestrat cu armament ºi mijloace de luptã perfecþionate ºi numeroase, îmbogãþind cu noi elemente arta militarã ºi tradiþiile armei.
Începând din 1960, companiile de cercetare ale diviziilor se
transformã în batalion de cercetare prin adãugarea a douã noi companii
de cercetare: pe tancuri ºi pe autovehicule.
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Procesul de perfecþionare din Armata Românã început în 1990 a
vizat ºi organele unitãþilor ºi subunitãþilor de cercetare, s-au produs
schimbãri benefice în structura de cercetare, s-a perfecþionat pregãtirea
pentru luptã ºi s-a urmãrit asigurarea cu armament ºi tehnicã corespunzãtoare din punct de vedere calitativ ºi cantitativ. Un eveniment important pentru cercetarea Trupelor de Uscat a fost înfiinþarea în anul 1993
a Statului Major al Trupelor de Uscat ºi a Secþiei Cercetare a acestuia.
Pentru conducerea cercetãrii, la nivelul diferitelor eºaloane funcþioneazã compartimentul Cercetare, cu o structurã menitã sã satisfacã
nevoile de prelucrare, analizã ºi sintezã a datelor ºi informaþiilor necesare comandanþilor în vederea luãrii deciziilor.
Astãzi, unitãþile ºi subunitãþile de cercetare din structura organizatoricã a Forþelor Terestre, cu forþele ºi mijloacele de care dispun, printr-o
temeinicã ºi permanentã pregãtire, posedã capacitatea de luptã ºi starea de operativitate ce le fac apte sã îndeplineascã misiunile specifice.
Atenþia deosebitã ce se acordã sporirii operativitãþii ºi eficacitãþii mijloacelor ºi sistemelor moderne de cercetare pune în evidenþã faptul cã cercetarea, ca parte componentã a ansamblului operaþiunilor de
luptã, va continua sã deþinã un rol, cel puþin la fel de important ca al
celorlalte pãrþi componente ale luptei ºi nu va mai fi privitã doar ca o
simplã activitate de culegere a informaþiilor.
Planificarea ºi ducerea acþiunilor de luptã de cãtre marile unitãþi
de forþe terestre, aeriene ºi maritime, se bazeazã în general pe aceleaºi
principii, deosebirile apãrând numai datoritã diferitelor moduri de întrebuinþare în luptã a tehnicii din dotare.
De la iniþierea procesului de planificare pânã la punerea în aplicare a planului de acþiune (de operaþii) sunt desfãºurate aceleaºi activitãþi, în conformitate cu principiile luptei armate, a lanþului de comandã
ºi atribuþiilor funcþionale. Acest fapt asigurã o planificare ºi conducere
a acþiunilor în mod unitar, coordonat, cu respectarea principiilor ducerii luptei armate:
• selecþia ºi menþinerea obiectivului final;
• menþinerea moralului;

26

www.rft.forter.ro

Principiile generale privind organizarea ºi funcþionarea cercetãrii

• realizarea surprinderii;
• concentrarea efortului;
• economia de forþe;
• securitatea operaþiilor;
• flexibilitatea;
• cooperarea;
• susþinerea logisticã.
Pe parcursul istoriei, strategia, tactica ºi armamentul au evoluat
în mod continuu. La fel ºi conducerea luptei: de la acþiunile individuale (pentru supravieþuire), la acþiuni colective (pentru creºterea puterii
de izbire), apoi la acþiuni coordonate de un conducãtor, cel mai adesea
despotic, autoritar (împãrat, rege, domnitor, nobil etc.). Acest conducãtor acumula experienþã ºi-ºi dezvolta abilitãþile în conducerea trupelor pe mãsurã ce desfãºura acþiuni militare, iar la dispariþia sa se producea un vid de putere ºi de autoritate, trupele dezbinându-se ºi pierzând
forþa combativã (în multe cazuri au avut loc lupte fratricide pentru putere).
Condiþiile luptei moderne au impus schimbarea sistemului de
conducere a acþiunilor de luptã, datoritã vitezei de modificare a situaþiei, gradului înalt de tehnicitate, diversitãþii de probleme ce trebuie
luate în considerare, analizate ºi estimate. Comandantul nu mai are capacitatea de a procesa singur ºi în timp util toate informaþiile referitoare la un moment al luptei ºi sã decidã la fel de rapid asupra mãsurilor
ce trebuie luate pentru protecþia forþelor proprii ºi asigurarea succesului.
Astfel s-a fãcut tranziþia de la conceptul de „comandant erou” –
autoritar, omniprezent, atotºtiutor ºi atotputernic, care îºi impune necondiþionat punctul de vedere ca fiind soluþia supremã, la noþiunea de
„comandant orientat” – comandantul care îºi ghideazã subordonaþii la
orientarea ºi iniþerea procesului de planificare, apoi decide în funcþie
de opþiunile prezentate de aceºtia.
Diferenþa este crucialã. În primul caz, comandantul este acela
care elaboreazã ºi aprobã totul, subordonaþii fiind elemente de purã
execuþie, fãrã a fi implicaþi în procesul de planificare a operaþiilor, de
cele mai multe ori experienþa acestora neridicându-se la nivelul cerin-

noiembrie, 2009

27

Transformarea Forþelor Terestre

þelor comandantului, generând adesea neînþelegerea concepþiei acestuia pentru executarea acþiunilor.
Astfel, comandantul este nevoit sã îºi ghideze în permanenþã
subordonaþii pentru ca acþiunea sã fie planificatã ºi executatã în conformitate cu concepþia sa. Dacã este obþinut succesul, comandantul
este cel care îºi asumã unilateral meritele, fiind singurul care a imaginat, planificat ºi condus trupele în operaþie. Dacã nu se obþine succesul, teoretic (ºi regulamentar) ar trebui sã îºi asume unilateral ºi responsabilitatea. Practic însã, s-a demonstrat de nenumãrate ori cã sunt
culpabilizaþi subordonaþii întrucât nu au înþeles ºi nu s-au integrat în
viziunea comandantului. Dar, în condiþiile date, cum ar putea?
În al doilea caz, comandantul îºi orienteazã subordonaþii spre
ceea ce urmeazã a fi executat dar nu le mai indicã procedeele pe care
sã le aplice pentru îndeplinirea misiunii (în niciun caz nu le precizeazã
variantele sale). Lucrându-se în echipã ºi compartimentat, subordonaþii sunt obligaþi sã se concentreze numai ºi numai asupra domeniilor lor
de activitate, sã analizeze ºi sã estimeze toþi factorii care ar putea influenþa sau determina succesul acþiunii. Rezultatul muncii lor apare în cadrul ºedinþelor de tip briefing (de orientare, de informare, de decizie),
unde fiecare compartiment prezintã rezultatul analizelor, estimãrilor ºi
jocurilor de rãzboi, prezentând comandantului opþiunile disponibile
pentru acþiune, în funcþie de factorii ºi limitãrile analizate ºi prezentate
în cadrul briefingului de orientare.
Din momentul în care comandantul a hotãrât asupra unui curs al
acþiunii, acesta devine planul de acþiune al unitãþii (elementului). Conducerea acþiunilor de cercetare cuprinde, în acest caz, activitãþile pentru urmãrirea îndeplinirii punctelor, fazelor ºi etapelor prevãzute în
plan, executarea coordonãrii ºi cooperãrii cu forþele proprii ºi/sau cu
alte categorii de forþe.
Celelalte cursuri de acþiune sunt preluate de secþiunea de planificare din cadrul S3 (similare) ºi transpuse în planuri de rezervã, în
special cursul determinat pe baza cursului celui mai periculos de acþiune al adversarului.
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De aceea s-a impus necesitatea compartimentãrii activitãþilor,
executarea acestora pe funcþiuni ºi reunirea rezultatelor în cadrul unor
informãri zilnice de orientare sau de decizie, unde comandantul este
orientat de cãtre compartimente asupra situaþiei ºi opþiunilor, putând
hotãrî acþiunea unitãþii pe care o comandã pe baza unor analize executate de specialiºtii fiecãrui compartiment (armã).
Cercetarea, ca formã de asigurare a acþiunilor de luptã a tuturor
categoriilor de forþe ºi ca parte integrantã a luptei moderne, respectã
aceleaºi principii de ducere a luptei ºi aceleaºi reguli pentru iniþierea,
planificarea ºi execuþia acþiunilor de luptã specifice.
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Eficientizarea ac]iunii militare
prin intermediul leadership-ului
LOCOTENENT CEZAR TÃBLEÞ

onstruirea armatei mileniului trei este un proces nou, de o
C
complexitate deosebitã, ce necesitã multiple mutaþii în plan
economic, social ºi politic, într-un mediu aflat sub imperiul schimbãrii
din ce în ce mai accelerate, în care „lent” pentru 2009 înseamnã „rapid” pentru anul 2000 ºi „infernal de rapid” pentru anii ‘90, dar care,
posibil, pentru 2015 va însemna „stagnare”.
Operaþionalizarea forþelor armate, aducerea ºi menþinerea la nivelul partenerilor NATO este condiþionatã decisiv de conþinutul ºi calitatea leadership-ului exercitat în interiorul organizaþiei militare.
Evident, este necesar un nou tip de conducere, fundamentat pe
valori specifice structurii armatelor moderne, care, prin concepte, instrumentar ºi mod de aplicare sã determine remodelarea ºi funcþionarea competitivã a subsistemelor organizaþiei militare.
Conducerea personalului deþine cea mai mare pondere în realizarea cu succes a obiectivelor individuale, de grup sau organizaþionale.
Liderii, indiferent de nivelul la care opereazã, pot influenþa comporta-
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mentul ºi aºteptãrile subalternilor, încurajând performanþele acestora
ºi, implicit, realizarea sarcinilor, misiunilor sau obiectivelor organizaþiei.
Un lider nu poate neglija faptul cã o conducere eficientã trebuie
sã acorde o atenþie deosebitã atât sarcinilor, cât ºi oamenilor. Fãrã îndoialã, în timp, experienþa ºi calitãþilor liderilor vor determina un stil
particular care reflectã propriile lor idei ºi percepþii privind importanþa
sarcinilor ºi a oamenilor pentru realizarea obiectivelor, toate în contextul în care îºi desfãºoarã activitatea.
Situaþiile concrete pe care le întâlnim ºi în organizaþiile noastre
aratã cã în multe cazuri prescripþiile ierarhice sunt opuse aºteptãrilor
grupului. Încremenirea în proiect ºi lipsa de viziune caracterizeazã
conducerea multor structuri româneºti, ceea ce conduce inevitabil la
faliment sau supravieþuirea inoportunã ºi sfidãtoare a unor organizaþii
în agonie.
Nu mai reprezintã niciun secret faptul cã managerii de mâine
vor trebui sã fie ºi lideri adevãraþi care sã compatibilizeze aºteptãrile
grupului cu situaþiile dictate de dinamica sarcinilor de îndeplinit ºi care trebuie sã-ºi asume riscul trecerii de la administrarea tradiþionalã la
organizarea suplã, în care oamenii reprezintã avuþia cea mai de preþ.
În exercitarea comenzii, liderul se prezintã ca o persoanã optimistã, încrezãtoare în forþele sale ºi ale subordonaþilor sãi. El nu are o
atitudine autoritarã, durã, rece, ci manipuleazã prin bunãvoinþã, nu este
tiran, impulsiv sau agresiv, dimpotrivã, doreºte ca supunerea prin bunãvoinþã sã devinã coordonata internã ce stimuleazã ºi susþine energic
comportamentul. Pedeapsa în aceastã situaþie devine nu sancþiunea, ci
pierderea preþuirii ºi încrederii liderului. Dovedind capacitãþi empatice
dezvoltate peste nivelul mediu, liderul înþelege subordonaþii, le oferã
soluþii la diversele lor probleme, îi determinã sã se lege afectiv de el.
Luând în considerare aceste premise constatãm cã, atât în trecut,
cât ºi în prezent, decidenþii-lideri sunt cei care pot ºi fac diferenþa între
organizaþii. De aceea, problema eficacitãþii leadership-ului reprezintã
o problemã de actualitate ºi pentru organizaþia militarã româneascã, þi-
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nând seama de situaþiile cu care se confruntã în momentul actual (reforma, schimbarea) sau cu care se poate confrunta în viitor (vezi dinamica modalitãþilor de desfãºurare a conflictelor armate contemporane).
Liderul implementeazã subordonaþilor sãi ideea competenþei ºi
succesului, le inspirã încredere, le comunicã înalte expectanþe, creând
un adevãrat efect „Pygmalion” (teorie susþinutã de J.S. Sterling, conform cãreia dacã liderul are o atitudine pozitivã faþã de angajaþi ºi aºteaptã de la ei o productivitate înaltã, ei vor obþine o eficienþã ridicatã)
prin care liderul ºi subordonaþii realizeazã o comuniune moralã ce are
ca scop îndeplinirea obiectivelor organizaþiei.
Toþi liderii se confruntã cu provocarea de a depãºi rezistenþa mare la schimbare. Unii încearcã sã o facã prin simpla exercitare a puterii
ºi controlului, dar liderii eficienþi învaþã cã existã modalitãþi mai bune
de a învinge rezistenþa la schimbare. Aceasta implicã realizarea angajãrii voluntare faþã de valorile împãrtãºite.
Un lider trebuie adesea sã intermedieze nevoile subordonaþilor
atât în interiorul, cât ºi în exteriorul organizaþiilor. Funcþia de intermediar cere sensibilitate la nevoile multor susþinãtori ºi o percepþie clarã
a poziþiei organizaþiei.
Liderul este responsabil pentru morala ºi normele ce guverneazã
comportamentul oamenilor din organizaþie. Liderii pot sã stabileascã
un set de norme morale în câteva moduri. Unul este sã demonstreze
prin propriul comportament devotamentul faþã de normele etice pe care încearcã sã le instituþionalizeze. Liderii stabilesc tonul moral alegând cu grijã oamenii cu care se înconjoarã, comunicând scopul organizaþiei, reîntãrind comportamente potrivite ºi articulând aceste poziþii
morale susþinãtorilor externi ºi interni.
În cele din urmã, încrederea, integritatea ºi viziunea sunt, toate,
faþetele diferite ale unei proprietãþi comune a artei de a conduce – abilitatea de a-i integra pe aceia care trebuie sã acþioneze cu ceea ce trebuie
sã fie fãcut, în aºa fel încât toate sã funcþioneze împreunã ca un singur
organism în armonie cu sine ºi situaþia în care se desfãºoarã.
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În toate acestea, rolul liderului seamãnã mai degrabã cu cel al
dirijorului unei orchestre. De fapt, activitatea organizaþiei este realizatã de oamenii ce fac parte din ea, la fel cum muzica este produsã numai
de cãtre membrii unei orchestre. Liderul, totuºi, are rolul principal: de
a supraveghea ca munca potrivitã sã fie fãcutã la timpul potrivit, sã se
desfãºoare în mod armonios ºi ca „spectacolul” general sã aibã mersul
potrivit, sã fie coordonat ºi sã aibã impactul dorit asupra lumii exterioare. Marele lider, la fel ca ºi marele dirijor al unei orchestre, pune în
miºcare ce este mai bun într-o organizaþie. Fiecare realizare este o experienþã de învãþare care îi permite urmãtorului întreprinzãtor sã fie
mult mai eficient – mai „potrivit” pentru momentul, locul ºi instrumentele pe care le are la îndemânã. ªi dacã pe termen lung organizaþia
reuºeºte, faptul cã se sugereazã cã numai datoritã liderului organizaþia
a învãþat cum sã-þi perfecþioneze contribuþia nu depreciazã calitatea
muncii fiecãruia.
În noul context, profesia militarã necesitã transparenþã ºi integrare în societate, misiunile în sprijinul pãcii ºi cele umanitare presupun sensibilitate socialã, respect ºi conºtiinþã civicã.
Liderul militar din armata viitorului va trebui sã fie mai mult
decât luptãtor polivalent, comandant, educator ºi cetãþean. El va trebui
sã fie pregãtit ºi în domenii specifice învãþãmântului superior civil, sã
aibã cunoºtinþe de gestionare a relaþiilor publice (armatele statelor NATO
au introdus cursuri de pregãtire în domeniul relaþiilor publice la toate
nivelurile educaþiei militare).
Viitorul lider militar va trebui sã fie un bun diplomat întrucât în
cadrul misiunilor internaþionale pot sã aparã situaþii a cãror rezolvare
poate depinde de competenþa de bun negociator a acestuia. El va trebui sã negocieze pentru aplanarea conflictelor cu beligeranþii, cu populaþia localã, cu organizaþiile nonguvernamentale, cu oficialii unor organizaþii internaþionale (ONU), cu jurnaliºtii sau chiar cu militarii din
alte state.
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Implicarea în activitãþi de control al armamentului, de educare
ºi de pregãtire a forþelor armate ale altor state este încã un argument
care susþine formarea unor abilitãþi diplomatice la liderii militari.
Conducerea nu apare doar ca o capacitate umanã universalã capabilã a fi exercitatã doar de anumite persoane oriunde ºi oricând, pe
oricine ºi pe orice, ci sub forma unei capacitãþi particulare, strict dependentã de anumite particularitãþi ale situaþiei, ba chiar ale „momentului”. Conducerea este în funcþie atât de persoanã, cât ºi de loc sau,
cum se spune în mod curent, ea presupune „omul potrivit la locul potrivit”.
Abordând astfel conceptul de leadership, interacþiunea celor douã categorii de elemente (persoanã ºi situaþie) rãmâne hotãrâtoare, dar
în dinamica ºi evoluþia lor, ele pot juca roluri diferite, ceea ce iarãºi
este frecvent trecut cu vederea. Astfel, uneori, situaþia poate fi elementul-„cheie” declanºator în formarea unor trãsãturi personale, alteori
dimpotrivã, chiar trãsãturile personale prezente pot genera o serie de
situaþii. Prin urmare, suntem obligaþi la interpretarea nuanþatã a leadership-ului, la considerarea celor douã entitãþi (persoana ºi situaþia) ca
aflându-se nu doar într-o simplã interacþiune, ci într-o interacþiune dialecticã având momente de unitate, continuitate, dar ºi momente de relativã discontinuitate ºi contradicþie.
O conducere eficientã poate transforma organizaþiile de la starea
prezentã la cea viitoare, creeazã viziuni ale unor oportunitãþi potenþiale
pentru organizaþii, stimuleazã subordonaþilor devotamentul de a face
schimbãri ºi induce în organizaþii noi culturi ºi strategii care mobilizeazã ºi concentreazã energia ºi resursele. Aceºti lideri nu se nasc pur
ºi simplu. Ei apar atunci când organizaþiile se confruntã cu noi probleme ºi situaþii complexe, care nu pot fi rezolvate într-o evoluþie neghidatã. Ei îºi asumã responsabilitatea de a remodela practicile organizaþionale pentru a se adapta la schimbãrile mediului. Ei direcþioneazã
schimbãrile organizaþionale care construiesc încrederea ºi dau putere
subordonaþilor pentru a cãuta noi moduri de a acþiona. Ei înfrâng rezistenþa la schimbare, creând viziuni ale viitorului ce evocã încredere ºi

34

www.rft.forter.ro

Eficientizarea acþiunii militare prin intermediul leadership-ului

stãpânesc noi practici organizaþionale. În viitorul deceniu sau în urmãtoarele douã decenii capacitatea de a conduce va deveni mai evidentã
în organizaþiile ce reuºesc sã reacþioneze la condiþii spastice ºi turbulente.
Ne confruntãm cu un viitor nesigur ºi instabil, dar nu cu unul fãrã o viziune. Viziunea este bunul de larg consum al liderilor, iar puterea este moneda lor curentã.
Ne aflãm într-un punct critic în istoria naþiunii noastre ºi nu putem sã ne întoarcem, ca indivizi sau ca þarã, la ceea ce am fost acum
cincisprezece ani, acum zece ani sau chiar acum un an. Viitorul este
acum ºi este rândul nostru!

noiembrie, 2009

35

Leadership [i performan]`
în ap`rarea [i securitatea
na]ional` a României
INGINER DR. MARIANA ANCUÞ
DRD. ISABELA ANCUÞ

„Oamenii fac istoria, nu invers. În perioadele în care nu apar
conducãtori, societatea stagneazã. Progresul are loc numai atunci
când conducãtorii curajoºi ºi capabili profitã de ocazie pentru a
schimba lucrurile în bine”.
(Harry S. Truman)

M

ajoritatea specialiºtilor sunt de acord cã „esenþa leadership-ului constã în capacitatea de a crea o viziune, motivaþie ºi elan într-un grup de oameni”1. Însã niciunul din cei trei vectori
nu poate funcþiona de sine-stãtãtor, iar cel care este cu adevãrat un lider înseamnã cã, pe de o parte, poate crea toate piesele componente,
iar pe de altã parte, le poate aduna, folosindu-ºi viziunea, ºi le poate
asambla astfel încât rezultatul sã fie mai presus de „cel scontat”, sã fie
unul „fãrã termen de valabilitate”.
Când însã vorbim de domenii precum cel politic, social sau militar, dorinþa de a fi sau de a obþine un lider adevãrat, unul care sã întruneascã toþi parametrii de care vorbesc specialiºtii din domeniu, de-
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vine din ce în ce mai puternicã. De aceea, obþinerea, „producerea” sau
formarea unui cadru, cu pregãtire superioarã, învestit cu responsabilitatea de a conduce structuri sociale sau procese cu specializare strictã,
constituie o prioritate cu semnificaþie majorã. Domeniul militar poate
fi considerat ca fiind aria în care formarea ofiþerilor de comandã trebuie sã întruneascã condiþiile unor elemente cu valoare doctrinarã, iar
competenþa profesionalã are la bazã optimizarea în plan curricular, în
funcþie de necesitãþile formative ºi factorii generatori de presiune în
sfera educaþionalã.
O apãrare eficientã presupune o pregãtire eficientã a ofiþerilor,
lucru care deseori a constituit obiect ºi subiect de disputã în plan ideatic. Strategia de transformare a Armatei Române are ca unul din obiective primordiale ºi orientarea formãrii ofiþerului de comandã ca lider
militar, iar nevoia de lideri decurge din starea de nesiguranþã ºi incertitudine ce caracterizeazã organizaþia militarã pe timpul îndeplinirii misiunii sale constitutive.
Dar pentru a avea un lider format apare, ca într-o reacþie în lanþ,
se impune necesitatea existenþei unui tipar, a unei matriþe pentru aceasta. Transformãrile care au avut loc ºi încã au loc în cadrul armatei implicã schimbãri în profunzime nu numai în ceea ce priveºte tehnica sau
instrucþia, dar mai ales doctrina, învãþãmântul. Miza în cazul acestei
transformãri o reprezintã tocmai securitatea ºi apãrarea României. Se
porneºte de la materialul brut, de la student, absolvent sau omul care
doreºte sã devinã un agent al securitãþii ºi stabilitãþii naþionale, ºi nu
de la un tipar prestabilit ºi care trebuie impus. Nu mai vorbim despre
uniformitate, ci despre unicitate ºi leadership.
A fi model se presupune cã sunt îndeplinite condiþii precum experienþa profesionalã, conexiunea dintre aceastã experienþã ºi mediul
socio-tehnic ºi informaþional înglobat, evaluarea riscurilor ºi vulnerabilitãþilor acestei meserii. Existã însã un decalaj între idealul educaþional ºi cel cerut de condiþiile reale. Existã, evident, în continuare, programe care conþin cunoºtinþe mai mult sau mai puþin relevante pentru
societatea contemporanã, dar care sunt esenþiale pentru a construi baza
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care sã permitã emiterea unor judecãþi. Condiþia impusã de realitãþile
lumii actuale este ca toate cunoºtinþele dobândite ºi abilitãþile care decurg din aceasta sã fie folosite ºi aplicate pentru folosul celorlalþi ºi,
implicit, cel personal.
A fi lider înseamnã mai mult decât a fi un model. Existã anumite
coordonate despre care putem presupune cã sunt definitorii pentru
lider dar existã o calitate la fel de importantã ca ºi aceste cerinþe: aceea
de a fi uman, de a avea calitãþi ºi defecte în egalã mãsurã, ambele lucrând pentru binele general. A fi lider înseamnã a avea o viziune concretã, de a fi apt sã-þi transmiþi mesajul, sã poþi crea o echipã care sã
se implice în procesul de dezvoltare, sã acþionezi cu integritate ºi hotãrât, adaptându-te ºi fiind flexibil faþã de problemele care apar, sã fii
consecvent ºi mai presus de orice disciplinat, creând puntea obligatorie dintre trecut ºi prezent pentru a avea opþiuni. Iar în final, sã recunoºti când ai greºit ºi sã nu transformi acest lucru într-o competiþie cu
cei care lucreazã alãturi ºi pentru tine. Toate aceste coordonate devin
extrem de importante, vitale, când se aplicã apãrãrii ºi securitãþii naþionale.
Prin structura competenþelor sale ºi a educaþiei primite, ofiþerul
este un lider militar, dar unul a cãrui funcþie de conducere se intersecteazã cu funcþia de specialist militar. De aceea, formarea ºi perfecþionarea sa în învãþãmântul militar trebuie continuatã prin intermediul
cursurilor de perfecþionare ºi a celor de carierã.
Revenind la conceptul de leadership, în literatura de specialitate
se introduce o nouã abordare, conceptul de inteligenþã emoþionalã, cu
toate faþetele pe care le induce organizarea acestei abordãri: domeniul
intrapersonal, interpersonal, domeniul adaptabilitãþii ºi cel al administrãrii stresului, domeniul stãrii generale. Inteligenþa emoþionalã oferã
posibilitãþi mult mai mari în definirea liderului, în recunoaºterea acestuia, dat fiind faptul cã „inteligenþã emoþionalã au de regulã cei pe care
îi numim «isteþi» sau, altfel spus, cei pe care îi etichetãm ca având
acea calitate aparte pe care o numim «simþul realitãþii/simþ practic».
Aceasta þine de capacitatea de a «citi» mediul politic ºi social ºi de a-l
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scana; de a intui ceea ce doresc sau au nevoie alþii, care sunt punctele
lor forte sau vulnerabile, a rãmâne neafectaþi de stres ºi de a fi entuziaºti, genul de oameni în jurul cãrora tuturor le face plãcere sã se
afle”2. Lãsând la o parte partea teoreticã, aceasta s-ar traduce prin parcurgerea urmãtorilor paºi:
– autocunoaºterea ºi autocontrolul prin conºtiinþã emoþionalã de
sine, caracter asertiv, independenþã, respect ºi împlinire de sine;
– interacþiunea ºi colaborarea cu alþii prin empatie, responsabilitate socialã ºi relaþii interpersonale;
– flexibilitate ºi realism, cu capacitatea de a putea rezolva problemele pe mãsurã ce apar, prin testarea realitãþii, flexibilitatea realitãþii ºi soluþionarea problemelor;
– tolerarea stresului ºi controlul impulsurilor prin toleranþã la
stres ºi controlul impulsurilor;
– optimism ºi fericire.
Criticile aduse acestei abordãri se referã la douã aspecte. Primul
aspect vizeazã numãrul crescut de relaþii slabe sau inexistente între caracteristicile identificate ºi eficacitatea liderilor, iar al doilea vizeazã
imposibilitatea de a determina dacã trãsãturile preexistente fac lider
dintr-o persoanã sau ocazia de a se afla la conducere modeleazã trãsãturile3. Contracararea acestor opinii s-a fãcut prin argumentarea cã un
individ poate reacþiona diferit în contact cu mediul dintr-o organizaþie
ºi cu mediul în care un lider evolueazã. Studiile efectuate de specialiºti
au demonstrat cã un lider poate fi definit fie prin perceperea ca un lider, fie prin capacitatea de a fi eficient ca un lider, iar ambele din perspectiva perceperii de cãtre alþii a potenþialului ºi statutului de lider.
În domeniul militar, selecþia constituie un mod de determinare a
caracteristicilor preexistente ale unui lider. Configurarea unui ansamblu de trãsãturi de personalitate a constituit motiv de disputã ºi de argumente întinse pe durata unor decenii. De exemplu, în NATO evaluarea personalitãþii se realizeazã prin utilizarea unui chestionar intitulat
„Big five”4, la care a fost adãugatã o dimensiune suplimentarã – „M”
de la militar. Testele realizate au condus la sublinierea urmãtorilor fac-
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tori: sociabilitate, tãrie de caracter ºi spirit militar, lucru în echipã ºi
disciplinã în muncã.
Realizarea unei paralele, conceptul de leadership faþã în faþã cu
conceptul de management, lider versus manager, evidenþiazã ºi puncteazã importanþa existenþei acestui concept, transpunerea sa în realitate
în toate domeniile ºi aspectele vieþii de zi cu zi. Dimensiunea militarã,
având în vedere starea conflictualã din întreaga lume - ºi aici ne referim la conflictele „îngheþate” sau la cele în plinã desfãºurare - devine
esenþialã pentru definirea intereselor naþionale ºi apãrarea acestora. Nu
putem vorbi despre probabilitãþi sau posibilitãþi în acest caz, ci doar
despre performanþã ºi gradul în care aceasta este obþinutã. Testele realizate de cãtre specialiºtii militari ºi care depisteazã capacitãþile ºi potenþialul de lider sunt suplimentate cu exerciþii practice care urmãresc
cultivarea ºi înnobilarea acestora. Iar acest proces de formare ºi dezvoltare a liderului este cel prin care se pot obþine lideri performanþi.
Un lider performant va fi produsul unui proces de transformare
bazat pe calitãþi preexistente, cu folosirea unor instrumente din domenii precum comportamentul organizaþional, teoria ºi practica leadershipului sau, mai exact, practica lecþiilor învãþate, organizarea intragrupalã sau alte aplicaþii din domeniile psihologiei, filozofiei sau tehnologiei. Dezvoltarea viitorului ofiþer pune accent pe achiziþiile atitudinal-comportamentale, pe realizarea unui echilibru între viaþa personalã ºi cea publicã, fundamentat de un sistem educaþional ºi de instruire mereu înnoit ºi perfecþionat, cu obiective riguros formulate. Esenþa
liderului militar constã în faptul cã acesta trebuie sã gândeascã, sã cerceteze, ºi mai ales sã inoveze. Întrebãrile pe care acesta le pune sunt:
„Ce ?, De ce ?“, nu „Cum ?, Când ?“, cum procedeazã managerul.
Liderul militar are un caracter unic, dezvoltã, provoacã ºi se autoeducã
în permanenþã.
Strategia de securitate naþionalã defineºte clar parametrii în care
putem vorbi despre relaþiile dintre leadership, performanþã ºi apãrare.
Definirea intereselor naþionale, a riscurilor, vulnerabilitãþilor ºi ameninþãrilor la adresa securitãþii naþionale oferã spaþiul de desfãºurare a
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potenþialului de lider, a vectorilor în care acesta îºi poate demonstra
capacitãþile ºi abilitãþile, perfecþionarea trãsãturilor individuale mergând în paralel cu transformarea parametrilor definitorii ai securitãþii
ºi apãrãrii naþionale, dat fiind faptul cã interesele unei þãri se modificã
ºi ele sub impactul transformãrilor globale ºi regionale.
Globalizarea este unul din procesele care determinã starea conflictualã existentã la nivel mondial. Accesul la resurse, la mecanismele
de distribuþie a acestora ºi la pieþele de desfacere determinã în aceeaºi
mãsurã conflicte ca ºi diferenþele etnice, religioase sau ideologice. Putem vorbi deci despre schimbãri ce pot fi predictibile, ca rezultat al
unor strategii ºi programe, sau pot fi surprinzãtoare datoritã proliferãrii
anumitor riscuri ºi ameninþãri ce duc la amplificarea stãrii de insecuritate. În acest mediu, liderul trebuie sã ia acele mãsuri care sã ducã la
„construcþia unui nou echilibru internaþional, capabil sã asigure expansiunea ºi consolidarea libertãþii ºi democraþiei”, sã promoveze interesele naþionale „prin mijloace paºnic-politice, diplomatice, economice ºi culturale”5. El trebuie ca alãturi de mãsurile de operaþionalizare adecvate realizãrii securitãþii naþionale sã asigure ºi transformarea
instituþiilor cu responsabilitãþi în domeniul securitãþii ºi apãrãrii naþionale.
Pe plan intern, asigurarea securitãþii interne vizeazã atât activitãþile specifice acestei arii, dar ºi instituþiile prin care trebuie înfãptuit
acest deziderat. Protecþia, paza ºi apãrarea locuitorilor, comunitãþilor
umane dar ºi a proprietãþilor sau infrastructurii contra ameninþãrilor,
militare sau non-militare, umane sau naturale, trebuie realizatã astfel
încât sã se pãstreze echilibru între democraþie ºi starea de securitate.
Pãstrarea acestui echilibru în acelaºi timp cu transformarea instituþiilor
necesare pentru acest proces înseamnã determinare, voinþã ºi viziune,
iar sursa umanã care poate demara acest proces odatã atrasã în desfãºurarea activitãþilor demonstreazã leadership-ul ºi mãsura în care se
ating obiectivele finale indicând, în acelaºi timp, gradul în care este
asiguratã performanþa.
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Pe plan extern, protejarea intereselor naþionale ºi participarea la
procesul de asigurare a securitãþii internaþionale necesitã din plin abilitãþile unui lider. Într-o lume plinã de contradicþii, promovarea democraþiei prin cooperare, modernizare acceleratã ºi integrare înseamnã
iniþierea ºi propagarea schimbãrii, curaj, elan ºi disciplinã, pentru cã
este o activitate care va costa timp.
Experienþa istoricã precum ºi situarea þãrii într-o arie geopoliticã
cu importanþã strategicã recunoscutã din cele mai vechi timpuri a condus la apariþia ºi formarea unor lideri politici ºi militari a cãror merite
au fost recunoscute pe plan intern ºi internaþional. Viziunile acestora au
urmãrit în primul rând transformarea oamenilor ºi apoi a instituþiilor.
Transformarea Armatei României, la ora actualã, este perceputã
ca parte din cea a alianþelor ºi organizaþiilor internaþionale din care
face parte ºi care vizeazã, cu toate, asigurarea securitãþii ºi stabilitãþii
regionale ºi globale. Transformarea cerutã a impus ca armata românã
sã-ºi extindã aria de desfãºurare a operaþiilor, mediul strategic devenind „extins” ºi influenþat în permanenþã de factori care impun schimbarea. Componentele informaþionale, economice, sociale, juridice ºi
diplomatice capãtã rol determinat ºi trebuie abordate în mod unitar, coordonat ºi prin cooperare. Prin urmare, ideea unui lider unic dispare ºi
trebuie sã acceptãm ideea mai multor lideri care colaboreazã astfel încât sã funcþioneze ca un organism viu, unic.
Structurile militare sunt supuse unor intense procese de dispariþie, apariþie, dezvoltare ºi educare, care trebuie sã conducã la obþinerea
acelor capabilitãþi care sã facã faþã provocãrilor din mediul de securitate cu rapiditate, precizie ºi flexibilitate, astfel încât forþele sale sã
poatã fi dislocate operativ ºi cu eficienþã oriunde va fi nevoie. Comanda ºi structura de forþe trebuie sã aibã caracter expediþionar, sã poatã
executa simultan un numãr mare de operaþiuni, la scarã redusã dar la
distanþã de teritoriul naþional ºi care sã fie susþinute logistic pe perioade lungi de timp.
Schimbarea tipologiei conflictelor ºi a noului tip de rãzboi a determinat diversificarea mecanismelor, forþelor ºi capacitãþilor. Dimen-

42

www.rft.forter.ro

Leadership ºi performanþã în apãrarea ºi securitatea naþionalã a României

siunea militarã a devenit dimensiunea militaro-civilã iar gestionarea
conflictelor determinã perfecþionarea colaborãrii internaþionale ºi adaptarea mecanismelor ºi instrumentelor de gestionare la situaþii tot mai
diversificate. În aceastã situaþie, capacitatea ºi abilitatea de lider devin
primordiale pentru cã, pe fundamentul formãrii liderului militar, se modeleazã liderul civil, iar ambele furnizeazã liderul secolului XXI.
Transformarea militarã trebuie privitã ca o sumã de semnificaþii
aflate în interdependenþã, acestea constând în: „transformarea înþeleasã ca mod de adaptare; transformarea înþeleasã ca reformã în domeniul
apãrãrii; transformarea înþeleasã ca efect al revoluþiei în afacerile militare; transformarea implicând schimbãri la nivelul doctrinelor, organizãrii ºi structurii forþelor, capabilitãþilor, activitãþii de informaþii, instruirii, educaþiei, achiziþiilor, managementului personalului ºi proiectãrii bugetare etc.”6.
Caracteristicile actualelor conflicte, comparativ cu cele ale secolului XX, au dovedit o disproporþionalitate în potenþialul tehnologic ºi
uman implicat. Implicarea mijloacelor informatice ºi a mass-media în
conflicte a dus la transparenþa acestora, fapt ce a impus liderilor militari ºi politici sã le ia în considerare, în cadrul procesului decizional, a
reacþiilor opiniei publice, naþionale ºi internaþionale. Violenþa, transmutatã din arealul militar în realitatea zilnicã, ca rezultat al schimbãrii
configuraþiei noului tip de rãzboi, cere ca liderul contemporan sã combine strategia militarã cu cea economicã, geopoliticã sau informaticã.
În consecinþã, noul lider ar trebui sã aibã cunoºtinþe din toate domeniile implicate, ceea ce ar fi practic imposibil. În esenþã, noul lider trebuie
sã aibã, mai presus de orice, acces la informaþie, ceea ce oferã superioritate în luarea deciziei ºi implementarea acesteia, ºi apoi sã ºtie sã
concentreze ºi sã combine soluþiile oferite de specialiºtii din domeniile
implicate în procesul decizional.
Din punct de vedere tehnologic, transformarea presupune îmbunãtãþirea capabilitãþilor care sã determine un grad înalt de eficienþã ºi
interoperabilitate a forþelor, într-un mediu de securitate aflat în continuã schimbare. Gradul ridicat de disponibilitate în tehnologia informa-
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þiei va determina schimbarea strategiilor de securitate, militare, de înzestrare ºi de management al riscurilor ºi ameninþãrilor.
Transformarea tehnologicã produce, conform principiului revoluþiei în afacerile militare, transformare la nivelul doctrinelor, organizãrii ºi structurii forþelor, capacitãþilor etc. Noile concepte operaþionale
pe care se întemeiazã procesul sunt motoare ale activitãþii de transformare. Iar cei care lucreazã cu aceste motoare sunt oamenii, liderul
fiind mentorul lor, catalizatorul procesului însumat. În acest context,
abilitatea unui lider constã în a demonstra oamenilor care creeazã aceste procese cã activitatea lor are impact, conteazã7.
Acest aspect este cel care poate genera ºi disfuncþionalitãþi. Evitarea conflictelor inter-relaþionale este un astfel de exemplu. Dorinþa
de a avea în permanenþã aprobarea celorlalþi duce la dificultãþi în procesul decizional sau de exercitare a autoritãþii, iar un lider care doreºte
sã fie împãciuitor nu va avea nici succes, nici popularitate. Contrarã
acestei atitudini este cea a super-autoritãþii, de „tiranizare” a subordonaþilor care conduce la micromanagement, adicã la obsesia controlului
subordonaþilor ºi incapacitatea delegãrii autoritãþii. Unul din testele
cele mai folosite în selecþia viitorilor lideri de cãtre NATO se referã la
gradul de încredere pe care un lider îl capãtã de la oamenii aflaþi în
subordinea sa. Cu cât aceastã încredere este mai mare, cu atât mai eficace este acel lider.
Un alt aspect negativ al leadership-ului este indus de revoluþia
tehnologicã care are loc. Tehnologizarea într-un grad extrem de ridicat
ºi transformãrile structurale determinã o acerbã competiþie, finalizatã
prin eliminarea celor care produc rezultate întârziate sau slabe. În acest
caz competitivitatea, deºi poate constitui un motor de acþiune eficace,
nu este întotdeauna ºi eficientã, pentru cã energia dezvoltatã pentru a
demonstra calitatea de lider se consumã în timpul procesului, narcisismul ºi complexul de tip Monte-Cristo fiind calitãþile cele mai pregnante, rãmase ca definitorii ale personalitãþii liderului respectiv. În aceeaºi
mãsurã, explozia generaþiei tinere duce la respingere ºi neîncredere din
partea generaþiei mai vârstnice ºi care se considerã îndreptãþitã la postura de lider.
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Analiza procesului de transformare din cadrul armatei române a
determinat ºi analizarea gradului de performanþã atins în aceste structuri. Este evident cã dorinþa de a face parte din structuri internaþionale
ºi de a avea o poziþie geopoliticã privilegiatã, datã fiind situarea geostrategicã a þãrii, a generat folosirea unor indicatori externi pentru atingerea cotelor cerute de alianþele internaþionale, parametrii economici ºi
sociali fiind luaþi în calcul într-o mãsurã redusã sau eronat.
Prin urmare, corelarea responsabilitãþilor armatei române cu cele definite ºi asumate la nivelul NATO trebuie sã urmãreascã promovarea intereselor României. Modernizarea tehnologicã militarã nu se
poate face în detrimentul sectorului social, cu fracturi la nivel financiar, bugetar sau uman.
O rupturã se poate constata în participarea românã la PESA.
Deºi declaratã o prioritate a politicii de apãrare, realitatea ne aratã cã
nu existã programe sau acþiuni care sã demonstreze implicare românã
în dimensiunea militarã a Uniunii Europene, contribuþia actualã la gestiunea situaþiilor de crizã fiind subdimensionatã în raport cu mãrimea
forþelor armate româneºti. Conceptual, contribuþia româneascã poate fi
încadratã cel mult la capitolul „modestã”, fãrã nicio intenþie de dobândire a capacitãþii de influenþare ºi asumare a responsabilitãþii în elaborarea ºi implementarea strategiilor ºi conceptelor europene de securitate.
Deºi o decizie eficientã a fost cea privind raportarea contribuþiei
de forþe ºi capacitãþi militare pentru Catalogul Uniunii Europene ºi
pentru Alianþa Nord-Atlanticã, pe baza principiului setului unitar de
capacitãþi militare, valorificarea oportunitãþilor oferite de proiectele ºi
iniþiativele desfãºurate sub egida Agenþiei Europene de Apãrare nu s-a
fãcut decât parþial. România rãmâne singurul membru al acestei agenþii care nu a aderat la Codul de conduitã pentru achiziþiile din domeniul apãrãrii, fapt care duce la o percepere negativã a atitudinii României
faþã de dezvoltarea ºi evoluþia PESA.
De aceea, obþinerea performanþei în securitatea ºi apãrarea naþionalã a României presupune schimbarea politicii Ministerului Apãrã-
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rii Naþionale prin reconsiderarea participãrii la dimensiunea militarã a
PESA ºi consolidarea rolului României în cadrul Uniunii Europene.
Acest lucru se poate realiza prin participarea, sub coordonarea
Ministerului Afacerilor Externe, la procesul de implementare a Strategiei Europene de Securitate, a cadrului normativ ºi instituþional creat
de Tratatul de reformã al Uniunii Europene, semnat la Lisabona, la implementarea acestor concepte la nivel naþional, la continuarea participãrii la procesul de revizuire a Conceptului Uniunii Europene de rãspuns militar rapid ºi participarea la finalizarea ºi implementarea studiului privind interoperabilitatea forþelor ºi capacitãþilor militare ale
statelor membre ale Uniunii Europene. Continuarea participãrii la misiunile desfãºurate sub egida OSCE sau ale Uniunii Europene este un
aspect pozitiv în asigurarea ºi consolidarea poziþiei României în zonã
ºi pe glob.
Respectarea programului privind prioritãþile pe care România le
are pentru perioada imediat urmãtoare în domeniul dezvoltãrii capacitãþilor militare, participarea la iniþiativele ºi programele Agenþiei Europene de Apãrare, precum ºi la activitãþile ce vizeazã formarea ºi instruirea în cadrul PESA, constituie indicatori importanþi în determinarea nivelului de performanþã ce se poate obþine în asigurarea apãrãrii
ºi securitãþii naþionale.
În prezent, existenþa diferenþei între politica socialã ºi cea publicã este o controversã intensã ºi care cert nu indicã performanþã în sistemul politic actual. Atingerea dezideratelor impuse de asumarea obligaþiilor internaþionale provoacã intense dezbateri în care motivul financiar este des invocat. Pãstrarea însã a performanþelor obþinute, cu greutate ºi sacrificii, determinã scindare chiar în interiorul instituþiilor. Distanþa dintre politic ºi militar începe sã se evidenþieze în condiþiile în
care liderul declarat eficace ºi care presupune îndeplinirea a douã roluri – unul carismatic ºi unul arhitectural - este incapabil ºi nu dispune
de instrumentele necesare îndeplinirii dualului rol. Prin carismã liderul
demareazã acþiunea, pune în miºcare roata umanã, iar arhitectural liderul ar trebui sã se ocupe de aspectele legate de concepþia organizaþionalã ºi de sistemele de control ºi recompensare. În prezent, dacã putem
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vorbi despre carismã, despre recompensare nu. Avem sistem de control extins pe mai multe niveluri, dezorganizat dar intens. Este greu sã
transmiþi o viziune despre viitor când lipsa fondului de bazã, ca sã nu
mai pomenim de recompensã, determinã o reticenþã crescutã faþã de
viziunea viitorului. ªomajul în creºtere, violenþa, nesiguranþa, toate
duc la creºterea lipsei de încredere în lider ºi la o cascadã de greºeli
determinate de aceasta.
Specialistul Manfred Kets de Vries spune cã un bun leadership
are cei patru S: speranþã, spiritul omeniei faþã de ceilalþi, smerenie în
faþa realitãþii ºi simþul umorului în orice situaþie. Este greu de pãstrat
zâmbetul pe buze când vorbim despre securitate ºi apãrare naþionalã.
Totuºi, experienþa istoricã a demonstrat cã România dispune de suficiente resurse în ceea ce priveºte furnizarea de lideri capabili, apþi sã
promoveze interesele României în situaþii extrem de grave ºi complicate. Posibilitãþile oferite de oportunitãþile create, urmare a schimbãrilor geopolitice, pun problema formulãrii unor alegeri corecte, bazate pe
viziune, motivaþie ºi elan. Întrebarea care se pune este dacã în prezent
existã acel lider.
Note:
1. Landsberg Marx, Leadership, Editura Curtea Veche, Bucureºti, 2005, p.16.
2. Pitino Rick, Profil de lider, Business Tech International Press, Bucureºti,
2000, p.69.
3. Manolache Ioana, Personalitate ºi leadership, Universitatea Naþionalã
de Apãrare „Carol I”, Bucureºti, Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice „Strategii
XXI”, Bucureºti, 2006.
4. Rolland Jean, L’evaluation de la personnalité. Le modèle en cinq facteurs, Pierre Mardaga Editeur, Sprimont, 2004.
5. *** Strategia de Securitate Naþionalã a României, C.N. „Imprimeria
Naþionalã” S.A., Bucureºti, 2007, p.11.
6. Gabor Gabriel, Transformarea organizaþiilor militare în actualul mediu
globalizat - tezã de doctorat, Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I”,
Bucureºti, 2009, p.9.
7. De Vries Manfred Kets, Leadership – Arta ºi mãiestria de a conduce,
Editura CODECS, Bucureºti, 2003, p. 91.
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Globalizare
Din perspectiva istoricã, putem aprecia cã au existat patru motive care au determinat oamenii sã-ºi pãrãseascã orizontul local ºi sã
încerce sã descopere o „lume nouã”: dorinþa de cucerire, spre a-ºi consolida securitatea fizicã individualã sau de grup ºi pentru a-ºi amplifica puterea politicã; dorinþa de prosperitate, ca urmare a impulsului firesc ºi specific fiecãrui om de a-ºi asigura o viaþã mai bunã; prozelitismul, în încercarea de a rãspândi cuvintele divinitãþii ºi de a converti ºi
pe alþii la propria credinþã; curiozitatea, care þine de structura de bazã
a naturii umane, al cãrei specific ne determinã sã aflãm, pe cât posibil,
cât mai multe despre ceea ce ne înconjoarã1. Primii „actori” ai globalizãrii au fost militarii, comercianþii, predicatorii ºi aventurierii, ale cãror încercãri sunt cunoscute încã din antichitate.
Sfârºitul Rãzboiului Rece, bazat pe logica echilibrului bipolar, a
generat o nouã dinamicã a conflictului global, ca urmare a vidului creat
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de colapsul sistemului bipolar internaþional ºi caracterului globalizãrii
de fenomen inevitabil, într-o lume împãrþitã în sfere de influenþã, care
„pare sã localizeze societatea contemporanã într-o epocã a violenþei
culturale ºi etnice”2.
De-a lungul timpului, globalizãrii i s-au dat diferite accepþiuni,
ajungându-se chiar la introducerea în uz a verbului „a globaliza”, pentru prima oarã apãrut, în anul 1944, în „Merrion Webster Dictionary”3.
Anterior existau numai conceptele global ºi globalizare, semnificându-se doar o extensie a legãturilor de diverse tipuri dintre localitãþi,
care au dat naºtere unui fenomen nou, dar ºi unui atribut special. Ulterior au apãrut conceptele de spaþiu global sau geografie globalã care
eliminã influenþele negative ale distanþelor dintre localitãþi ºi le leagã
unele de altele, realizându-se noi hãrþi pe care semnele convenþionale
marcau sensuri ale deplasãrilor, migrãrilor, comunicaþiilor sau schimburilor dintre oameni.
Globalizarea este un concept foarte des utilizat, care a trecut de
la un jargon specializat, la un adevãrat cliºeu, trezind multã pasiune
atât în rândul mass-mediei internaþionale, cât ºi al diferitelor organizaþii neguvernamentale, al mediului politic, militar sau al publicului larg.
Unii îl percep ca o uniformizare, alþii, dimpotrivã, ca o diversificare,
controversele în abordãrile actuale vizând cinci probleme specifice:
z originea ºi periodizarea;
z delimitarea conceptelor;
z factorii cazuali;
z efectele proceselor;
z traiectoriile globalizãrii.
Deosebirile fenomenului contemporan al globalizãrii faþã de precedentele forme integraþioniste sunt:
– scara la care se manifestã fenomenul (anterior regionalã, actual mondialã);
– ritmul schimbãrilor (sub impactul tehnologiei informaþiei);
– sprijinirea pe progresul tehnologic.
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Accesul liber la informaþie sprijinã determinant fenomenul în
realizarea unor legãturi concomitent emoþionale ºi politice, uneori chiar
în timp real.
În ultimele decenii s-au consacrat mai multe perspective de abordare a globalizãrii. Cea mai abundentã în analize este perspectiva economicã, având drept punct de pornire studiul economiilor de scarã ºi
desfãºurându-se cu stãruinþã asupra internaþionalizãrii pieþelor. Astãzi
încep sã fie tot mai frecvente analizele perspectivei politice, axate pe
problematica noii ordini ºi þintind constituþia societãþii globale. O largã
audienþã au ºi studiile vizând perspectiva hegemonicã, preocupate de
descifrarea mecanismelor controlului global asupra resurselor, cu varianta accesului la puteri (economice, politice, militare, culturale etc.).
Nu puþine sunt analizele ce relevã perspectiva ezotericã, încercând, între altele, sã acrediteze ideea programaticã a unei uniuni politice a elitei planetare.
Superglobaliºtii definesc globalizarea ca o nouã epocã, în care
statele naþionale vor dispãrea, se va crea o piaþã unicã globalã, iar guvernele naþionale nu vor avea decât rolul de curea de legãturã între capitalul global ºi pieþele naþionale. Prin tezele care afirmã cã noua economie va evolua spre forme de organizare socialã globalã ºi cã noua
societate globalã emergentã se instituie ca „sfârºit al istoriei” - aºa cum
se exprimã Fukuyama - sau ca scop final al evoluþiei umane, viziunea
superglobaliºtilor se situeazã la intersecþia neomarxismului cu neoliberalismul.
Scepticii invocã mai ales argumente istorice ºi considerã globalizarea ca un mit contemporan. Ei îºi bazeazã argumentaþia pe date statistice care aratã cã fluxurile comerciale ºi de investiþii contemporane
nu sunt deloc mai mari astãzi, ci se aflã la acelaºi nivel ca în secolul al
XIX-lea. Forþele internaþionale depind mai ales de puterea de reglementare a guvernelor naþionale. Ei considerã cã asistãm, mai degrabã,
la un fenomen de „regionalizare” a lumii în trei mari blocuri economice: Europa, Asia-Pacific ºi America de Nord.
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Transformaliºtii considerã globalizarea ca forþã principalã a
schimbãrilor sociale, politice ºi economice actuale. Ei nu propun un
model ºi un sens, ci considerã cã globalizarea este un proces îndelungat, confruntat cu multe contradicþii pe parcurs. Teza lor principalã
este cã globalizarea reconstituie puterea, funcþiunile ºi autoritatea guvernelor naþionale. Acestea vor fi disputate de cãtre guvernele naþionale cu noi actori, ajungându-se, în final, la divizarea puterii ºi suveranitãþii naþionale. Pentru ei, suveranitatea este înþeleasã mai mult ca
mijloc de negociere politicã în cadrul unor reþele transnaþionale complexe, ºi mai puþin ca simbolisticã a unor bariere teoretice.
Observãm astfel cã, mai mult decât oricând, epoca în care trãim
oferã o viziune de ansamblu asupra oportunitãþilor extinse pentru o
dezvoltare realã la nivel global, cu tendinþe de manifestare spre un progres egal asupra tuturor regiunilor orientate spre integrarea globalã
economicã, socialã, politicã, financiarã sau de securitate.
Globalizarea este prin excelenþã un proces integrativ, de mare
complexitate, care trebuie privit la nivelul planetei ºi care implicã observarea ºi cercetarea simultanã a tuturor laturilor sale esenþiale, a întregului angrenaj economic, politic ºi social, cu efectele pozitive ºi negative pe care procesele parþiale le produc asupra sistemului ºi asupra
subiecþilor sistemului.
Multe dintre problemele contemporane, determinate de interacþiunea proceselor ºi fenomenelor economice, tehnice, politice, sociale,
culturale, ecologice sau militare sunt, în ceea ce priveºte scopul, de importanþã mondialã. Unele dintre ele sunt probleme grave, cu o dinamicã exponenþialã, de care depinde într-o mãsurã din ce în ce mai mare
soarta planetei ºi care nu pot fi rezolvate decât în comun: explozia
demograficã, migraþia ºi eradicarea sãrãciei, securizarea socialã, poluarea mediului, stabilitatea ºi pacea, securitatea globalã, biotehnologia
etc., cu consecinþe asupra statutului fiinþei umane.
Este ºi cazul altor fenomene negative ºi imprevizibile, precum
conflictele etnice ºi religioase, producerea ºi consumul de stupefiante,
traficul de carne vie ºi organe umane, precum ºi traficul ilicit de teh-
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nologii nucleare, de echipamente ºi tehnologii strategice, de armamente, muniþii ºi substanþe toxice ºi explozive. De asemenea, fenomenul
terorist internaþional continuã sã fie una dintre principalele ameninþãri
la adresa societãþii umane ºi a stãrii ei de securitate, dar ºi un pericol
social deosebit de grav, atât pentru structura ºi coeziunea socialã, cât
ºi pentru securitatea indivizilor ºi a statelor.
Toate acestea implicã o soluþie ºi o acþiune comunã la nivel planetar. ªi cum interdependenþele la scarã mondialã cresc exponenþial,
posibilitatea soluþiilor izolate, parþiale, devine incompatibilã pentru
statul-naþiune sau comunitatea localã. De aceea, globalizarea se creeazã pe sine ca o nouã entitate civilizatoare, cu un sistem de relaþii noi,
planetare, cu o economie mondialã, cu structuri ºi norme juridice globalizatoare, ca un nou echilibru între progresul economic ºi protecþia
socialã.
Prin conceptul de globalizare se reflectã realitatea obiectivã,
într-un anumit stadiu de dezvoltare a societãþii umane la scarã planetarã, precum ºi o realitate virtualã pe cale de a se dezvolta, în mod
obiectiv, dupã legile dialecticii social-istorice, atunci când condiþiile
concrete o impun.
Ca obiect de cercetare, globalizarea este un fenomen la scarã
planetarã, o nouã ordine mondialã, perfecþionatã ºi ajustabilã care, prin
transformarea continuã de cãtre voinþa umanã, devine deci fenomen
social.
Convenþional, reþinem sinonimia aparent perfectã dintre „globalizare” (noþiunea preferatã de literatura americanã) ºi „mondializare”
(utilizat de literatura francezã), aceasta din urmã fiind atributul proceselor ce cuprind întreaga lume, în timp ce „globalizarea” include ºi
consecinþele acestor procese4.
O altã nuanþare pe care o dezvoltãm în continuare vizeazã trinomul „globalizare” (definitã ca proces multidimensional, ca fenomen
de integrare ºi impunere a interoperabilitãþii economiilor þãrilor lumii,
prin intermediul fluxurilor comerciale ºi financiare, precum ºi a schimbului de informaþii ºi tehnologii), „globalism” (definit ca ideologie
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neoliberalã a dominaþiei pieþii mondiale) ºi „globalitate” care exprimã,
în esenþã, societatea mondialã, multidimensionatã, policentristã, contingentã ºi politicã5.
De la sensul tradiþional al adjectivului global – „rãspândit în întreaga lume” – s-a ajuns la sensul curent: „care ia în consideraþie toate
elementele unui ansamblu, care rezultã din însumarea elementelor de
acelaºi fel” 6. Acest sens þine, mai curând, de globalizare.
Alþi autori definesc procesul globalizãrii „ca acel proces natural,
care trebuie sã desfacã legãturile tradiþionale economice, politice ºi sociale ale statului-naþiune, fiind efectul însumat al unei multitudini de
intenþionalitãþi, mergând de la acelea ale entitãþilor microsociale, pânã
la acelea ale entitãþilor statale sau ale grupurilor transnaþionale de interes, înlocuindu-le cu o structurã orizontalã, flexibilã ºi neîngrãditã,
tip reþea coordonatã la vârf de o putere supranaþionalã”7.
Din perspectiva acestei definiþii – care în opinia noastrã pare a fi
atât complexã cât ºi completã – putem evidenþia caracteristicile de bazã ale procesului globalizãrii, ºi anume:
– constituie un ansamblu distinct de concepte, criterii, principii
ºi instituþii omogene legate sistemic între ele;
– prefigureazã o nouã realitate social-istoricã;
– are atât caracter interdisciplinar, integrativ, cât ºi corelativ cu
sociologia, dreptul, antropologia socialã ºi culturalã;
– are un caracter universal, întrucât studiazã un fenomen universal – globalitatea – sub toate aspectele;
– este nemijlocit legatã de istorie, de prezent ºi, mai ales, de viitorul planetar al umanitãþii, fiind expresia obiectivã a realitãþilor pe
care le trãim, precum ºi a celor care se prefigureazã;
– are un caracter dinamic ºi prospectiv, creativ ºi inovativ, de reproiectare a sistemului global, continuu perfectibil8.
La baza acestor caracteristici, apreciem cã stau urmãtoarele
principii:
– democraþia ºi statul de drept, ca o condiþie sine-qua-non a evoluþiei procesului;
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– pluralismul politic, economic ºi social;
– coeziunea ºi omogenizarea lumii;
– dezvoltarea durabilã;
– cooperarea internaþionalã dinamicã;
– solidaritatea ºi toleranþa;
– comunicarea ºi transparenþa;
– performanþa ºi eficienþa;
– autoreglarea sistemului;
– un sistem global de securitate.
Dupã pãrerea noastrã, aceastã abordare implicã o serie de riscuri
sau, mai degrabã, provocãri cãrora viitorul trebuie sã le gãseascã rãspunsuri, printre care, cele mai relevante în opinia noastrã sunt:
– reconsiderarea funcþiilor statului ºi a suveranitãþii sale, determinate de regionalizare ºi globalizare, în principal prin apariþia organismelor suprastatale;
– dispariþia unor structuri statale pe considerente etnice ºi religioase;
– diferenþierile economice ºi tehnico-ºtiinþifice de la o regiune la
alta;
– economia subteranã;
– internaþionalizarea terorismului ºi crimei organizate;
– explozia demograficã, paralel cu cronicizarea sãrãciei;
– degradarea mediului natural;
– hegemonia la scarã mondialã.
Astfel, într-un context mai larg, apreciem cã globalizarea presupune integrarea întregii lumi prin eliminarea barierelor politice, economice, tehnologice, culturale ºi de securitate, reprezentând un proces
important în ceea ce priveºte transferul de cunoaºtere la nivel global,
care produce însã ºi efecte negative asupra civilizaþiei.
Globalizarea în domeniul militar se referã la reþelele de interdependenþã, pe distanþe mari, care implicã forþa ºi ameninþarea sau promisiunea utilizãrii forþei9. Mai mult, o datã cu sfârºitul Rãzboiului Rece asistãm la o intensificare a contactelor ºi interconexiunilor comple-

noiembrie, 2009

57

Investigarea fenomenului militar

xe între grupurile de naþiuni care anterior erau ostile. Vechile alianþe,
create pentru a contracara orice acþiune ce ar fi þintit spre modificarea
echilibrului de putere, se remodeleazã ºi se restructureazã acum, tocmai pentru a face faþã noilor provocãri ºi ameninþãri la adresa securitãþii naþionale sau a pãcii mondiale, în contextul noului mediu creat de
interdependenþele crescânde dintre naþiuni.
În acelaºi timp, statele îºi regândesc politicile naþionale de securitate ºi apãrare sau îºi redirecþioneazã atenþia spre formarea de alianþe
noi sau integrarea în vechile alianþe restructurate pentru a putea contracara noile ameninþãri ale globalizãrii, care nu mai sunt exclusiv
naþionale ºi nu mai pot fi soluþionate individual, de cãtre fiecare þarã în
parte.
Pãrerea noastrã este cã procesul de globalizare aduce cu sine
globalizarea riscurilor, ameninþãrilor, pericolelor, sfidãrilor ºi provocãrilor la adresa statelor-naþiune, creeazã premisele apariþiei unor concentrãri de putere militarã, fapt ce ne determinã sã afirmãm cã siguranþa militarã nu mai poate fi consideratã doar ca expresie a acþiunii
factorului militar, ºi cã se impune o reconceptualizare a siguranþei naþionale în contextul globalizãrii.
Pe fundalul noului mediu internaþional de securitate, marcat de
evoluþii ºi schimbãri majore, caracterizat printr-un grad ridicat de instabilitate, imprevizibilitate, precum ºi prin manifestarea unor riscuri
ºi ameninþãri noi, asimetrice, valul de atacuri teroriste care a debutat
cu atentatele de la 11 septembrie 2001 a atras atenþia asupra necesitãþii
de a reevalua întregul concept de securitate ºi de a reforma structura
sectorului de securitate, astfel încât noile ameninþãri sã poatã fi gestionate adecvat, atât la nivel internaþional, cât ºi la nivel individual10.
Atât globalizarea ca fenomen, cât ºi securitatea globalã, ca proces, sunt caracterizate de douã dimensiuni – cheie:
1. Dimensiunea spaþio-temporalã cu:
– extensia reþelelor globale;
– intensitatea intercomunicãrii globale a reþelelor;
– velocitatea/intensitatea fluxurilor globale;
– impactul interconectãrii globale.
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2. Dimensiunea organizaþionalã cu:
– infrastructura globalizãrii;
– instituþionalizarea reþelelor globale ºi a exercitãrii puterii;
– modurile dominante de interacþiune globalã;
– stratificarea globalã prin sistemele birocratice supranaþionale.
Suntem convinºi cã aceste dimensiuni pot da naºtere unor discuþii, controverse sau polemici, însã considerãm cã reprezintã un punct
de plecare spre o analizã sistemicã a fenomenului globalizãrii ºi a securitãþii globale ca proces, circumscris existenþei logice a acestui fenomen.
(continuare în nr. 1/2010)
Note:
1. Teodor Frunzeti, Op.cit., p.12.
2. Yahya Sadowski, The Myth of Global Chaos, Brookings Institute Press,
Washington DC, 1998.
3. *** Buletinul Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I”, nr. 2/2007,
p.71.
4. Vasile Stãnescu, ªtiinþa globalizãrii, Editura All, Bucureºti, 2005, p.32-33.
5. U. Beck, Ce este globalizarea?, Editura Trei, Bucureºti, 2003, p.118.
6. Academia Românã, Institutul de lingvisticã „Iorgu Iordan”, DEXDicþionarul explicativ al limbii române, Ediþia aII-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1998, p.426.
7. A.Dimescu, România Europeanã – prioritate naþionalã, în „România
în lume”, http:// www.romaniainlume.ro/articole/14.pdf.
8. V. Stãnescu, Op. cit., p.38.
9. Marian Zulean, Armata ºi societatea în tranziþie, Teza de doctorat,
Biblioteca Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I”.
10. Raportul „Exerciþiul de monitorizare a instrumentelor de control
parlamentar asupra sectorului de securitate”.
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Studiu de caz (2)
LOCOTENENT-COLONEL ILIE PENTILESCU

(urmare din nr. 3/2009)

ele trei obsesii, a holocaustului, a segregaþionismului ºi
C
deznaþionalizãrii trezesc ºi contureazã în mintea ºi inima
românului, la nivel colectiv, douã perechi de concluzii, ºi anume: pentru cei care trebuie sã vinã în zonã sentimentul pedepsei la unii ºi cel
al mesianismului la alþii, iar pentru cei care rãmân în afara zonei, acela al tolerantului excesiv ºi al luptãtorului pentru dreptate1.
Interesant este cã, analizând aceleaºi lucruri la maghiari se evidenþiazã faptul cã ar exista aproape o imagine în oglindã, axatã pe reprezentãrile pe care le au ei despre români, bazându-se pe informaþii
venite tot prin mass-media (de data aceasta maghiare), pe cele spuse
de liderii lor, cele povestite de cei mai în vârstã, ºi cele trãite de ei alãturi de români. Toate aceste informaþii ajunse la ei întãresc o veche fricã a maghiarilor, aceea a stãpânirii. O teamã primarã a maghiarilor este
legatã tot de pierderea de teritorii, fapt care îi face sã îi vadã pe români
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ca fiind niºte venetici care au fost primiþi pe pãmânturi maghiare, s-au
rãzvrãtit împotriva celor ce i-au primit ºi care acum nu mai recunosc
dreptul lor milenar asupra acestor teritorii. Din aceastã idee de forþã
reies trei obsesii adiacente, ºi anume cea a forþelor de ocupaþie, a
schimbãrii compoziþiei etnice ºi a naþionalismului2.
Obsesia forþelor de ocupaþie se fundamenteazã pe crearea în
zonã a unor unitãþi militare, care ar avea sarcina sã-i supravegheze în
tot ceea ce fac, pe faptul cã în forþele de ordine (poliþie, armatã, servicii secrete) sunt majoritari românii sau numai români, pe existenþa mai
multor ºcoli româneºti decât maghiare, pe înfiinþarea forþatã a Episcopiei Harghitei ºi Covasnei deoarece nu întruneºte numãrul de credincioºi necesari unei episcopii. Acestea construiesc în mintea maghiarului de rând imaginea unor români care fac ce doresc ºi nu respectã
drepturile minoritarilor, comportându-se ca niºte stãpânitori.
Obsesia schimbãrii compoziþiei etnice îºi are rãdãcini în acþiunile de industrializare ale regimului comunist, când au fost aduºi mulþi
români în zonã sub pretextul lipsei forþei de muncã, iar unii maghiari
au fost mutaþi în alte locuri din þarã; ºi ea este întãritã de unele recomandãri fãþiºe ale anumitor partide politice din opoziþie, privind îmbunãtãþirea configuraþiei etnice în zonã.
Obsesia naþionalismului este izvorâtã ca reacþie la acþiunile
realizate în comunism, privind românizarea unor ºcoli maghiare sau alte asemenea evenimente interpretate ca neacordarea drepturilor cuvenite. Ea se bazeazã, în esenþã, ºi pe un mecanism colectiv de proiecþie,
prin care îi vãd ºi îi caracterizeazã pe alþii, prin propriile caracteristici
care nu pot fi recunoscute, dar aceastã obsesie este sprijinitã ºi de existenþa unor partide politice româneºti de orientare naþionalistã, ºi mai
ales de acþiunile ºi afirmaþiile unor membri ai acestora. În mod inevitabil, aceasta îi face sã se simtã într-o poziþie inferioarã ºi îi determinã
pe toþi cei cuprinºi de ea sã aibã comportament revendicativ, cerând
sprijinul tuturor pentru normalizarea situaþiei.
Aceste trei obsesii ale maghiarilor, a forþelor de ocupaþie, a
schimbãrii compoziþiei etnice ºi a naþionalismului, care sunt perfect
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opuse celor româneºti, activeazã ºi delimiteazã în mintea ºi inima maghiarului de rând ºi la nivel colectiv douã tipologii, ºi anume: asupritul sau victima, care se strãduieºte sã obþinã ºi sã menþinã anumite
drepturi ce i se cuvin ºi alesul, care urmãreºte realizarea misiunii de
recâºtigare a teritoriilor pierdute.
La nivelul românilor din Harghita ºi Covasna, datoritã evenimentelor trãite în viaþa cotidianã, referitoare la comportamentul maghiarilor, cât ºi al românilor din celelalte judeþe, se structureazã o fricã
primarã ce þine de sentimentul asimilãrii. Ei se simt izolaþi, cu multe
probleme de care nu prea se intereseazã nimeni, strãini în propria þarã,
nereprezentaþi la nivelul þãrii. De aici se desprind câteva obsesii ale lor,
ºi anume cea a nedreptãþii, a listelor negre, a marginalizãrii ºi a duplicitãþii maghiarilor.
Obsesia nedreptãþii porneºte de la ideea cã românii, fiind o minoritate în zonã, se simt frustraþi de anumite drepturi ºi considerã cã
maghiarii fac discriminãri atunci când este vorba de diverse acþiuni în
care sunt implicaþi ºi români ºi maghiari, cum ar fi la angajãri, la trimiteri în ºomaj, la începerea unor afaceri, la reprezentarea în parlament.
Acest lucru face ca suspiciunile sã fie prezente permanent ºi ca aceastã
idee sã fie folositã ºi ca scuzã împotriva insucceselor obþinute. Ea a
fost întãritã ºi de evenimentele de dupã 1989, când în ºcoli au fost desfiinþate clase sau secþii româneºti, profesorii români au fost determinaþi
sã pãrãseascã zona, unii români au fost maltrataþi sau li s-au distrus
diverse bunuri ºi pentru toate acestea nu s-au gãsit vinovaþi. Ei se simt
cu atât mai mult nedreptãþiþi, pentru cã nici mãcar nu s-au recunoscut
ºi nu se recunosc aceste acþiuni care au avut loc împotriva lor.
Obsesia marginalizãrii este legatã, în special, de folosirea limbii maghiare ºi este mai pregnantã la cei veniþi mai recent în zonã. Ea
este determinatã ºi de greutatea gãsirii unei locuinþe, întemeiatã pe
ideea cã maghiarii nu vor sã le ofere locuinþe sau sã-i primeascã în gazdã. Cu toate acestea, chiar ºi cei care locuiesc de mult timp se simt neluaþi în seamã ºi excluºi. Nu sunt consideraþi de-ai locului, sunt vãzuþi
ca venetici ºi, prin urmare, nu pot avea contribuþie însemnatã la rezol-
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varea problemelor. La întruniri sau diverse ºedinþe se vorbeºte în limba
maghiarã, chiar dacã printre participanþi sunt ºi cei care nu cunosc
aceastã limbã. Ei spun cã maghiarii îºi vãd de treaba lor ºi îi trateazã
cu indiferenþã, ca ºi cum nu ar exista.
Obsesia listelor negre este cea mai recentã ºi nu este încã în
conºtiinþa tuturor, sau la românii din toate zonele de acolo. Ea a apãrut
o datã cu evenimentele din 1989 când, dupã spusele românilor, maghiarii erau pregãtiþi ºi au scos imediat la ivealã tot felul de liste cu diverse statistici privind elevi ºi profesori români din ºcoli, sau numele
ºi adresele românilor din fiecare cartier, stradã, bloc. Apoi au mai existat diverse liste pe care erau ameninþaþi cã au fost trecuþi în vederea
eliminãrii. Definitoriu este faptul cã românii nu se mai simt în siguranþã, le este teamã sã vorbeascã despre problemele pe care le au în prezenþa maghiarilor ºi chiar când aceºtia nu sunt prezenþi, destul de greu
dau detalii despre diverse fapte. La aceasta a contribuit ºi faptul cã
toate cercetãrile care au fost fãcute în zonã de ziariºti, de parlamentari
sau de alte persoane n-au fãcut decât sã agite lucrurile, fãrã sã rezolve mare lucru. Ele i-au expus pe cei care au dat diverse declaraþii ºi
apoi i-au lãsat sã se descurce singuri cu diversele presiuni la care au
fost supuºi.
Obsesia duplicitãþii se referã la faptul cã românii au început sã-i
considere pe maghiari ca având „douã feþe”, sau mai bine spus douã
Eu-ri, unul care este folosit în viaþa cotidianã, binevoitor ºi normal, pe
care l-am numit Eu minoritar, deoarece comportamentul dictat de el
este acela al unui minoritar integrat perfect în viaþa societãþii ºi a þãrii,
ºi altul care se activeazã, ori de câte ori se ajunge sã se discute probleme privind istoria ºi drepturile asupra teritoriilor respective, iar pe
acesta l-am numit Eu imperialist. Aceastã obsesie a românilor a fost întãritã de evenimentele de dupã 1989, când mulþi dintre maghiari s-au
transformat, parcã instantaneu, ºi din prieteni au devenit duºmani, cerându-le românilor sã plece din zonã cã nu îi mai pot suporta. La consolidarea ei contribuie ºi afirmaþia românilor cã emisiunile din massmedia în care se discutã diverse probleme ale UDMR-ului au ca efect
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schimbarea comportamentului maghiarilor de rând faþã de români, modificare de micã amploare, ca de exemplu faptul cã nu se mai salutã
pentru câteva zile, sau sunt supãraþi ºi nu mai vorbesc. De atunci, românii au observat cã, pentru ca relaþiile sã nu se strice între ei ºi maghiari, trebuie ca în discuþiile purtate sã nu depãºeascã un anumit
punct, ºi anume sã nu aducã vorba despre cererile maghiarilor, despre
documente ºi dovezi istorice ale convieþuirii, sau alte asemenea lucruri.
Toate aceste patru obsesii ale românilor din secuime, ºi anume
cea a nedreptãþii, a marginalizãrii, a listelor negre ºi a duplicitãþii
contureazã, din punct de vedere al caracteristicilor, douã tipologii, ºi
anume victima cu variantele „cel pãrãsit” ºi „cel izgonit” ºi conducãtorul sau salvatorul românismului.
Din confruntarea tuturor acestor tipuri se naºte cea mai mare obsesie, definitorie ºi pentru unii ºi pentru alþii, ºi anume aceea a contorizãrii etnice3. Ea constã în permanenta luptã privind respectarea proporþiilor etnice în toate acþiunile întreprinse ºi în verificarea riguroasã,
ca nu cumva aceasta sã fie încãlcatã. Ea îi determinã ºi pe unii ºi pe
alþii sã-ºi punã mereu întrebãri de tipul: câþi directori sunt români ºi
câþi sunt maghiari?; câte ºcoli sunt româneºti ºi câte maghiare?; câþi
profesori români ºi câþi maghiari?; câte strãzi cu nume românesc ºi câte cu nume unguresc?; câte monumente au românii ºi câte au maghiarii?; câþi români au primit apartamente ºi câþi maghiari?; câþi români
au fost trimiºi în ºomaj ºi câþi maghiari?; câþi consilieri români ºi câþi
consilieri maghiari?; câþi poliþiºti români ºi câþi maghiari?; etc. Ori, o
asemenea abordare a problemei va întãri mereu diferenþele dintre cele
douã etnii care vor fi în perpetuã luptã pentru supremaþie, ceea ce va
deschide posibilitatea stârnirii cu uºurinþã a unor conflicte în zonã. Ea
îºi va pune amprenta ºi va influenþa foarte mult profesionalismul în zonã, care va avea de suferit de pe urma ei. Va fi însã foarte greu de eliminat aceastã obsesie, pentru cã ea face apel la sentimentul identitar ºi
nu, în ultimã instanþã, la instinctul de conservare stârnit sub ameninþarea înlãturãrii. Bineînþeles cã, pânã la un anumit punct, ea este normalã, dar exagerarea ei trebuie sã fie un mare semn de întrebare privind
intenþiile celor care o propagã.
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Declararea unilateralã a independenþei provinciei Kosovo (din
Serbia) a readus în spaþiul public românesc dezbaterile referitoare la
obþinerea autonomiei teritoriale a aºa-zisului „Þinut secuiesc”, dezbatere provocatã de liderii comunitãþii maghiare din România, atât de cei
„moderaþi”, cât ºi de cei „radicali”. Reprezentanþii autorizaþi ai clasei
politice româneºti, ai mediului academic, ai societãþii civile ºi massmedia au apreciat, aproape în totalitate, cã nu existã o similitudine între situaþia din Kosovo ºi cea din Transilvania, respectiv din judeþele
Covasna, Harghita ºi parþial Mureº ºi cã, în aceste condiþii, Kosovo nu
poate constitui un precedent în acest caz. Argumentele invocate sunt
de domeniul evidenþei, atât cele referitoare la modul cum a gestionat
România problema minoritãþilor, dupã decembrie 1989, cât ºi cele ce
decurg din statutul þãrii noastre de membrã a Uniunii Europene ºi a
NATO.
Aºa cum este cunoscut, o poziþie singularã au avut-o liderii maghiari. Astfel, „moderatul” Arpad Antal, într-un interviu la radio BBC,
afirma: „Sunt momente în care ºtim cã nu se poate face un pas înainte,
sunt momente în care ºtim cã se poate. Noi considerãm cã acum este
un moment prin care putem sã sensibilizãm comunitatea internaþionalã
în a ne sprijini aceste revendicãri, fãrã a trece prin anumite organe ale
statului”4.
Tõkés László, participant la Universitatea de Varã de la Bãile
Tuºnad din iulie 2008, a fãcut o radiografie a ultimilor 20 de ani din
viaþa maghiarilor din Transilvania. Europarlametarul a comparat situaþia maghiarilor din Transilvania cu cea a tibetanilor ºi crede cã autonomia este singura soluþie pentru aceastã etnie. Tõkés a afirmat cã maghiarii au nevoie de o politicã de autonomie ºi spune cã ar trebui sã înveþe din lupta partizanilor conduºi de Dalai Lama. În opinia europarlamentarului existã similitudini între cele douã zone ºi de aceea se impune obþinerea autonomiei. „În 1951, Tibetul a fost atacat ºi ocupat de
chinezi. De 90 de ani Ardealul a fost înglobat ºi supus unui proces asimilativ, ale cãrui rezultate se vãd acum, când maghiarii din Transilvania se destramã”. Tõkés spune cã, la fel ca ºi în cazul tibetanilor, ma-
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ghiarii din Transilvania nu doresc decât autonomie ºi trebuie sã obþinã
sprijinul Europei pentru realizarea acestui obiectiv. „Deºi am plãtit
scump, noi ducem o politicã minoritarã dreaptã ºi justã ºi vrem sã obþinem autonomie pe cãi paºnice”, a mai spus deputatul european, care
a insistat cã existã asemãnãri între situaþia cu care se confruntã maghiarii din Transilvania ºi locuitorii Tibetului.
„Aºa cum a spus ºi Dalai Lama, cã poporul tibetan a devenit minoritar în Tibet, aºa spun ºi eu cã maghiarii au devenit strãini în propria lor þarã, cã se simt ca niºte outsideri”, a mai spus Tõkés László.
Acesta a subliniat cã maghiarii din Transilvania ar avea nevoie de un
plan Ahtisaari, cum s-a întâmplat în Kosovo, þinând sã precizeze cã totuºi trebuie avute în vedere elementele specifice fiecãrui caz5.
Participanþii la dezbaterea Universitãþii de Varã au cãzut de
acord cã intervenþia armatã nu este o soluþie pentru obþinerea drepturilor minoritãþilor. La dezbaterea cu tema „Drepturile omului ºi protecþia
minoritãþilor în Europa” au participat fostul ministru de Externe al Ungariei, Martonyi János, europarlamentarul FIDESZ (principalul partid
de opoziþie din Ungaria), Schöpflin György, vicepreºedintele Comisiei
pentru Politicã Externã din Parlamentul de la Budapesta, Szabó Vilmos
ºi profesorul universitar Alexandra Ionescu, de la Facultatea de ªtiinþe
Politice din Bucureºti. Întrebat dacã e nevoie de forþã armatã pentru
dobândirea drepturilor minoritãþilor, europarlamentarul maghiar
Schöpflin György a spus cã aceasta nu ar duce la rezolvarea problemei,
chiar dacã ar putea crea un sentiment de teamã în rândul celor cãrora
li se solicitã aceste drepturi. La rândul sãu, Szabó Vilmos a subliniat
cã trebuie evitat orice conflict armat, deoarece nu este o cale de obþinere a acestor drepturi. „Plecând de la realitãþile vieþii, nu pot exclude
un conflict armat ºi mã gândesc aici la Macedonia sau Kosovo, dar trebuie recurs la aceastã soluþie doar când nu ai de ales, în restul cazurilor
trebuie evitat atât cât se poate”, a afirmat Szabó Vilmos. ªi fostul ministru de Externe al Ungariei, Martonyi János, a avertizat cã violenþa
naºte violenþã ºi a subliniat cã încercãrile pacifiste de obþinere a drepturilor minoritãþilor sau de dobândire a autonomiei au avut mai mult
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succes. „Gândiþi-vã de douã ori ce consecinþe ar putea avea o asemenea abordare”, a atenþionat Martonyi János. Prezent la dezbateri,
Eckstein Kovács Péter a spus cã existã exemple când conflictul armat
a ajutat la obþinerea autonomiei, dar considerã cã nici nu trebuie pusã
pe tapet aceastã idee ºi trebuie promovate ideile pacifiste de dobândire
a drepturilor minoritãþilor6.
Sintetizând studiile ºi cercetãrile întreprinse pe tema convieþuirii interetnice din judeþele Covasna, Harghita ºi parþial Mureº, Centrul
European de Studii Covasna-Harghita prezintã câteva argumente împotriva autonomiei pe criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc”, din
care rezultã cu claritate faptul cã situaþia din zona CovasnaHarghita-Mureº nu are nimic comun cu cea din Kosovo7.
Este cunoscut faptul cã legislaþia ºi practica europeanã promoveazã ideea de convieþuire, în sensul de valoare socialã constând în
acceptarea alteritãþii, buna înþelegere a diferitelor grupuri etnice în cadrul aceleiaºi comunitãþi teritoriale ºi deschiderea spre comunicare sau
cooperare. Existã un punct de vedere, recunoscut de cãtre majoritatea
liderilor politici ºi civici, cât ºi de literatura de specialitate din þarã ºi
strãinãtate, conform cãruia în prezent se poate vorbi de existenþa la nivel naþional a „modelului românesc de relaþii interetnice”, model
intercultural bazat pe valorile bunei înþelegeri ºi ale cooperãrii, considerat etalon european pentru acordarea drepturilor minoritãþilor 8.
Orice formã de autonomie pe criterii etnice care va conduce inevitabil la discriminarea ºi marginalizarea românilor din judeþele Covasna, Harghita ºi Mureº se va repercuta negativ asupra cetãþenilor români de etnie maghiarã trãitori în celelalte judeþe ale þãrii. Românii nu
vor putea asista pasiv cum, în mijlocul þãrii lor, se formeazã o enclavã
etnicã, în care patrimoniul cultural românesc, istoria ºi limba românã,
simbolurile româneºti nu sunt respectate, iar românilor le sunt încãlcate drepturile fundamentale.
În fond, nu se poate accepta un model de convieþuire interetnicã, cu douã unitãþi de mãsurã, unul conform cãruia cetãþenii maghiari din zona Covasna-Harghita-Mureº pot beneficia de toate dreptu-
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rile ºi libertãþile unui cetãþean român, în orice localitate din România
(îºi pot stabili reºedinþa sau domiciliul, pot studia, pot desfãºura profesiuni liberale ºi afaceri, respectându-li-se identitatea, cultura, limba,
confesiunea), pot participa la conducerea þãrii, iar altul în care cetãþenii
români – trãitori în aceste judeþe, sau cei din întreg spaþiul românesc,
sã aibã parte – în arealul est transilvan – doar de intoleranþã, mãsuri discriminatorii la încadrarea în muncã, sau în derularea unor investiþii ºi
afaceri, precum ºi de comportamente refractare la prezenþa limbii ºi
culturii româneºti în spaþiul public.
Într-o Europã în care libertatea de miºcare a persoanelor este o
realitate cotidianã ºi un mare câºtig pentru toþi cetãþenii continentului,
în aºa-zisul „Þinut secuiesc” românii sunt priviþi cu suspiciune ºi rezervã, imputându-li-se vina cã urmãresc „schimbarea structurii etnice” ºi „românizarea pãmântului secuiesc”.
Susþinerea obþinerii unei autonomii pe criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc” va afecta pe termen lung relaþiile dintre români ºi
maghiari, având numeroase consecinþe negative, ce se pot amplifica ºi
multiplica cu repeziciune, dupã „principiul dominoului”.
Sã reamintim faptul cã funcþionarea unitãþilor administraþiei locale ºi a principalelor instituþii publice este asiguratã de o importantã
susþinere financiarã de la bugetul central al statului. Întreg sistemul
economic, de transport, comerþ, turism ºi prestãri de servicii este legat
„ombilical” de complexul economic naþional; de la sistemul energetic,
la reþeaua de cãi ferate, drumuri naþionale, la cea de alimentare cu gaz
metan, la sistemul bancar, la cel de învãþãmânt, de sãnãtate ºi asigurãri
sociale. De sute de ani, economia localã este complementarã cu cea a
unor localitãþi de peste Carpaþi. Este la fel de cunoscut faptul cã funcþionarea întregului sistem turistic ºi balnear local depinde aproape în
exclusivitate de prezenþa turiºtilor români.
Intensificarea demersurilor separatiste ºi autonomiste ale liderilor maghiari nu pot rãmâne fãrã urmãri negative asupra altor importante sectoare ale vieþii publice româneºti, dintre care amintim: prezenþa ºi activitatea celor câteva sute – unii spun chiar mii – de funcþio-
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nari publici de etnie maghiarã, stabiliþi în Bucureºti; crearea unor situaþii de disconfort pentru numeroºi studenþi de etnie maghiarã care
studiazã în facultãþile din principalele centre universitare ale þãrii; funcþionarea normalã a extensiilor universitare din Bucureºti, Cluj-Napoca,
Sibiu, Braºov º.a., existente în prezent la Sfântu Gheorghe, MiercureaCiuc, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, Covasna ºi Gheorghieni;
punerea într-o situaþie delicatã a cetãþenilor de etnie maghiarã, care locuiesc în întreg spaþiul românesc, în relaþiile cu vecinii ºi colegii lor de
muncã. La acestea se adaugã reactivarea în mentalul colectiv românesc a epurãrilor etnice ºi a celorlalte momente de teroare ºi maximã
intoleranþã din timpul administraþiei ºi autonomiei maghiare, din perioada 1940-1944 ºi din timpul defunctei Regiuni Autonome Maghiare9.
Membrii familiilor etnic-mixte sunt, la rândul lor, direct afectaþi
de consecinþele separatismului pe criterii etnice.
Studiile de specialitate au pus în evidenþã faptul cã familiile etnic-mixte tinere deþin un potenþial remarcabil ºi resurse pozitive în a
depãºi prejudecãþile ºi stãrile tensionate interetnice, cã ele pot contribui la dezvoltarea unor relaþii pozitive între membrii naþionalitãþilor
din care fac parte.
Din perspectivã geopoliticã, constituirea unei enclave în zona
Covasna-Harghita-Mureº nu va fi beneficã pentru maghiari ºi niciodatã acceptatã de români. Realitãþile istorice ºi cele prezente, din acest
areal, ne aratã cã maghiarii de aici nu se pot afirma împotriva românilor, ci numai împreunã cu ei. Este în interesul tuturor locuitorilor din
aceastã parte de þarã ca atât liderii politici cât ºi societatea civilã ºi
mass-media sã acþioneze pentru transformarea zonei dintr-una apreciatã ca având un „deficit de stabilitate”, într-o regiune cu o capacitate
de absorbþie geopoliticã, în care caracterul multietnic ºi pluriconfesional sã asigure atenuarea asperitãþilor de orice fel.
Stoparea tendinþelor de enclavizare ºi de instituþionalizare a autonomiei pe criterii etnice poate asigura o valorificare superioarã a resurselor ºi potenþialului uman ºi material din zonã. S-ar putea astfel corobora avantajele ce decurg din poziþia geograficã, economia comple-
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mentarã ºi tradiþia excelentelor relaþii istorice, culturale, confesionale,
economice ºi umane, atât cu provinciile istorice Moldova ºi Þara
Româneascã, cât ºi cu cele din Transilvania ºi Ungaria.
Sunt doar câteva argumente care trebuie avute în vedere de clasa politicã româneascã, reprezentanþii societãþii civile ºi ai mass-media, cât ºi de toþi cei care ºi-au intensificat demersurile pentru instituþionalizarea autonomiei pe criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc”, grãbindu-se sã facã asemãnãri cu situaþia din Kosovo, asemãnãri
care, dupã cum s-a vãzut, sunt lipsite de orice temei10.
În aceste condiþii este imperios necesar ca Statul român, în consens cu practica europeanã, sã elaboreze ºi sã implementeze acele strategii de dezvoltare economico-socialã a zonei, care sã asigure o fizionomie multietnicã ºi pluriconfesionalã, concomitent cu întãrirea capitalului social, prin refacerea încrederii cetãþenilor din toate zonele þãrii
în zona Covasna-Harghita, în beneficiul tuturor locuitorilor de aici.
Dupã cum s-a vãzut, din perspectiva liderilor maghiari, instituþionalizarea autonomiei teritoriale a aºa-zisului „Þinut secuiesc” nu
este motivatã de obþinerea unor noi drepturi ºi libertãþi, deoarece toate
acestea existã la nivelul standardelor europene. Obþinerea acestui deziderat are, mai degrabã, o valoare în plan simbolic, al satisfacerii unor
frustrãri ºi sensibilitãþi existente la nivelul mentalului colectiv maghiar. Afirmãm aceasta deoarece obiectivele autonomiei teritoriale a
aºa-zisului „Þinut secuiesc” exprimate de Gazda Zoltán – unul dintre
liderii Consiliului Naþional Secuiesc, conform cãruia economia etnicã
este necesarã pentru cã „vrem sã ne hotãrâm singuri soarta, sã decidem
singuri în privinþa învãþãmântului, a culturii, a resurselor naturale, a
resurselor financiare ºi a vieþii noastre”, sunt deja realizate11.
Spre deosebire de aceastã stare de fapt, din perspectiva societãþii
civile româneºti din zonã, ºi fãrã instituþionalizarea autonomiei etnice,
existã o serie de probleme vitale pentru condiþia românilor ºi a românitãþii, ce aºteaptã, de prea mult timp, soluþii echitabile, în consens cu
practica europeanã, care sã le permitã o convieþuire normalã, într-o zonã în care românii sunt numeric minoritari. Toate aceste aspecte au
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fost prezentate, în nenumãrate rânduri, autoritãþilor centrale ale statului român, inclusiv la întâlnirile pe care reprezentanþii românilor din
judeþele Covasna ºi Harghita le-au avut cu preºedintele Traian Bãsescu,
în februarie 2008 ºi februarie 2009 în staþiunea Covasna.
În acest cadru, le redãm pe cele mai importante:
• stoparea practicilor discriminatorii de condiþionare a ocupãrii
funcþiilor publice de cunoaºtere a limbii maghiare;
• soluþionarea reprezentãrii populaþiei româneºti în consiliile
locale ºi în parlamentul þãrii;
• acordarea sprijinului financiar Episcopiei Ortodoxe a Covasnei
ºi Harghitei pentru activitatea sa misionarã, culturalã ºi socialã;
• asigurarea funcþionãrii instituþiilor culturale româneºti, a cãror
existenþã este ameninþatã o datã cu accelerarea procesului de descentralizare;
• urgentarea retrocedãrii cãtre parohiile ortodoxe a suprafeþelor
de teren agricol ºi a bunurilor confiscate de regimul comunist;
• finanþarea de la bugetul central, printr-o filã distinctã, a proiectelor asociaþiilor culturale româneºti;
• asigurarea respectãrii statutului limbii române ca limbã oficialã în activitatea instituþiilor publice locale;
• retragerea din cadrul dezbaterilor parlamentare a proiectului
„Legii privind statutul minoritãþilor naþionale”, în forma sa actualã, act
normativ care statueazã drepturile colective ºi conceptul de autonomie
culturalã, nerecunoscute pe plan internaþional;
• elaborarea unei strategii naþionale pentru soluþionarea problemelor specifice zonelor unde românii sunt în minoritate numericã.
Dupã cum a afirmat preºedintele Traian Bãsescu cu claritate,
„românii ºi maghiarii de oriunde în România trebuie sã trãiascã împreunã în cadrul constituþional de acum. Viitorul Covasnei ºi Harghitei
trebuie legat în primul rând de buna convieþuire între români ºi maghiari ºi în egalã mãsurã de crearea prioritãþilor pentru absorbþia fondurilor europene. Bunãstarea nu vine din poveºti, din lozinci, bunãstarea vine doar din valorificarea ºansei de a fi în Uniunea Europeanã – a
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declarat ºeful statului – subliniind cã, dacã cineva crede cã a vorbi de
autonomie dincolo de limitele constituþionale este o soluþie, nu face
decât sã creeze tensiuni inutile”12.
Argumentele redate ne aratã cã suntem hãrãziþi sã trãim împreunã ºi nu despãrþiþi de ziduri artificiale, în ghetouri etnice. Ceea ce ne
apropie este infinit mai mult decât ceea ce ne desparte, iar semnele
vremurilor prezente ne aratã cã a sosit timpul sã construim punþi, ºi
nu ziduri.
Suntem conºtienþi cã pe acest tãrâm din inima þãrii, destinul este
legat neîndoielnic de cel al maghiarilor ºi secuilor, ºi cã singura soluþie
rezonabilã este convieþuirea paºnicã, bazatã pe respectul reciproc al
valorilor specifice ºi întãrirea punþilor legate de-a lungul secolelor de
convieþuire ºi credem cã statul român este dator sã asigure respectarea
drepturilor fireºti la identitate culturalã, lingvisticã ºi confesionalã a
tuturor cetãþenilor sãi, în cadru constituþional, conform standardelor ºi
uzanþelor internaþionale, fãrã discriminãri.
Note:
1. Cf. Corneliu ªtefan Liþã, Modelul sintetic-integrativ de înþelegere a
relaþiilor dintre români ºi maghiari (studiu), Bucureºti, 1998, p. 94.
2. Ibidem.
3. Ibidem. p.97.
4. Cf. dr.Ioan Lãcãtuºu, Argumente împotriva autonomiei teritoriale pe
criterii etnice a aºa-zisului „Þinut secuiesc”, Editura Eurocarpatica, Sfântu
Gheorghe, 2008, p.5.
5. Cf. Informaþia Harghitei, Anul XX, nr.4.507, 22 iulie 2008.
6. Idem.
7. Cf. Dr. Ioan Lãcãtuºu, Op.cit., p.23.
8. Idem, p.24.
9. Idem, p.28.
10. Cf. Informaþia Harghitei, Anul XX, nr.4.402, din 20 februarie 2007.
11. Cf. dr. Ioan Lãcãtuºu, Op. cit., p.73.
12. Ibidem, p.75.
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Participarea structurilor
de rachete [i artilerie
antiaerian` la opera]iile
întrunite
MAIOR LUCIAN OGLAGE

peraþiile întrunite multinaþionale sunt acþiuni militare de
O
amploare ºi dimensiuni diferite, desfãºurate cu grupuri de
forþe ale armatei, în cadrul coaliþiilor ºi alianþelor, aflate sub control
politic ºi comandã unicã ºi cãrora li s-a stabilit un obiectiv unic.
Alianþa reprezintã „înþelegerea încheiatã pe baza unor acorduri
oficiale între douã sau mai multe state, cu obiective politice ºi militare
pe termen mediu ºi lung, care urmãreºte realizarea unor interese ºi scopuri comune, precum ºi promovarea valorilor naþionale ale membrilor sãi“.
Potrivit conceptului strategic NATO, forþele Armatei României,
ca stat membru cu drepturi depline, participã la operaþiile prevãzute la
articolul 5 din Tratatul Alianþei Nord-Atlantice.
În cadrul Alianþei, în mod excepþional se poate desemna o naþiune conducãtoare – când toþi membrii Alianþei subordoneazã forþele unei
singure þãri, prin transfer de autoritate, sau se constituie un comandament cu stat major întrunit, care sã-ºi exercite controlul asupra unitãþilor multinaþionale, cât ºi naþionale.
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Coaliþia, comparativ cu Alianþa, „reprezintã un angajament politic ºi militar ad-hoc între douã sau mai multe state, în vederea desfãºurãrii unor acþiuni comune“.
Acþiunile multinaþionale în cadrul coaliþiei au loc în afara legãturilor stabilite prin Alianþã, de regulã pentru situaþii unice sau pentru
o cooperare de duratã, într-un domeniu specific, strict determinat, de
interes comun.
Ca ºi în cazul Alianþei (pentru situaþii conjuncturale), se poate
stabili o þarã conducãtoare, pe criterii ce þin în mod special de dimensiunea participãrii cu forþe ºi mijloace luptãtoare, logistice ºi informaþionale, în operaþiile planificate.
Operaþiile întrunite multinaþionale se desfãºoarã atât în situaþie
de rãzboi, cât ºi pe timp de pace, în cadrul operaþiilor altele decât
rãzboiul. Operaþiile militare altele decât rãzboiul cuprind o gamã extinsã de activitãþi ºi acþiuni vizând realizarea unor obiective variate,
incluzând îndeplinirea intereselor naþionale, descurajarea ºi prevenirea
rãzboiului, promovarea sau, dupã caz, reinstaurarea pãcii, reducerea
tensiunii dintre state sub nivelul conflictului armat ºi rezolvarea crizelor internaþionale, precum ºi sprijinirea autoritãþilor civile în rezolvarea
situaþiilor de crizã internã.
Termenul „operaþiuni militare altele decât rãzboiul“ reprezintã
în accepþiunea NATO o gamã largã de activitãþi, în care potenþialul
militar este utilizat în scopuri altele decât cele de operaþiuni combative, în mod obiºnuit asociate cu rãzboiul.
În conþinutul lor, operaþiunile militare altele decât rãzboiul pot
include elemente atât ale operaþiilor de luptã, cât ºi ale celor ce nu presupun lupta, desfãºurate în timp de pace, crizã, precum ºi în caz de
rãzboi. Cu alte cuvinte, nu puþine vor fi situaþiile care prin fizionomia
lor vor cãpãta caracteristici similare rãzboiului, incluzând acþiuni de
luptã cu utilizarea capacitãþilor militare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
În baza angajamentelor internaþionale asumate, Armata României trebuie sã pregãteascã, sã desfãºoare ºi sã susþinã grupãrile de for-
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þe implicate în operaþiuni întrunite multinaþionale, în scopul soluþionãrii situaþiilor de crizã, care fac atingere intereselor naþionale ºi ale comunitãþii internaþionale. În cazul unei agresiuni militare îndreptate atât
asupra României, cât ºi împotriva unui stat al Alianþei Nord-Atlantice,
ori stat partener sau a unui grup de state faþã de care România ºi-a asumat obligaþii de sprijin, Armata României trebuie sã participe la operaþii întrunite multinaþionale.
Armata României va participa la operaþii întrunite multinaþionale având la bazã opþiunea politicã (faþã de care se aflã în dependenþã
totalã ºi realã), interesele naþionale ºi angajamentele asumate, în condiþiile în care:
• existã o ameninþare la adresa securitãþii ºi pãcii, recunoscutã
de cãtre ONU, OSCE sau alte organizaþii de securitate;
• existã un proces legitim de reglementare politicã prin care sã
se încerce rezolvarea conflictului;
• se dispune de un mandat elaborat de organismele internaþionale de securitate ONU, OSCE etc.;
• pãrþile aflate în conflict îºi dau acceptul, iar naþiunea-gazdã
solicitã sprijinul organismelor de securitate;
• naþiunile adoptã principiul voluntarismului la constituirea Forþei multinaþionale de pace;
• s-a fãcut o analizã temeinicã ºi o evaluare corectã a efectelor
participãrii cu forþe armate româneºti asupra relaþiilor cu þãrile implicate, inclusiv pe termen lung.
Participarea României la operaþiuni întrunite multinaþionale ar
putea avea drept scop:
– sprijinul comunitãþii internaþionale în asigurarea pãcii ºi securitãþii în lume;
– pregãtirea în comun cu unele state membre NATO, pentru
realizarea standardelor acþionale, compatibilitãþii ºi interoperabilitãþii;
– dezvoltarea ºi diversificarea cooperãrii cu toate statele partenere sau aliate.
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Întregul proces de organizare, pregãtire ºi instruire a Armatei
României va avea ca repere fundamentale oportunitatea participãrii la
urmãtoarele tipuri de operaþii:
a) operaþii întrunite multinaþionale pentru apãrarea colectivã,
stipulate la art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord;
b) operaþii de stabilitate ºi sprijin sub egida ONU/ OSCE ºi conduse nemijlocit de acestea;
c) operaþii non-articol 5, de rãspuns la crize, conduse de NATO,
dar sub mandat ONU/ OSCE.
Operaþiile întrunite multinaþionale pentru apãrarea colectivã se
vor derula numai în interiorul Alianþei Nord-Atlantice, ca modalitate
de rãspuns la situaþiile în care un stat membru ar putea fi supus unei
agresiuni militare.
În atare condiþii, România, ca stat membru, prin angajamentele
asumate, va trebui sã deþinã forþe capabile sã desfãºoare operaþii militare întrunite alãturi de armatele altor state membre.
Operaþiile de stabilitate ºi sprijin (recunoscute ca operaþii de pace) sub egida ONU/ OSCE ºi conduse nemijlocit de cãtre acestea sunt
reglementate în Carta ONU, capitolele VI, VII ºi VIII, ºi se desfãºoarã
în condiþiile consensului pãrþilor aflate în conflict sau la cererea naþiunii-gazdã. Acþiunile au un caracter specific, tradiþional, unde folosirea
forþei armate este una conjuncturalã, de autoapãrare, protecþie proprie
ºi ca mijloc de ultimã instanþã.
Aºa cum s-a mai afirmat, principalele tipuri de operaþii sunt:
• de prevenire a conflictului (conflict prevention);
• de realizare a pãcii (peacemaking);
• de menþinere a pãcii (peacekeeping);
• de impunere a pãcii (peace enforcement);
• de construcþie a pãcii (peacebuilding);
• ajutor umanitar (humanitarian aid).
Pentru a participa la astfel de operaþii, Armata Românã trebuie
sã primeascã aprobarea Parlamentului, în urma iniþierii unei solicitãri
oficiale adresate României de cãtre ONU/ OSCE.
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Pregãtirea operaþiilor capãtã valenþe specifice, datã fiind posibilitatea ca, la un moment dat, douã sau mai multe operaþii sã se întrepãtrundã sau sã se succeadã în funcþie de evoluþia crizei.
Din aceste perspective, aspectul politic al operaþiilor va fi unul
extrem de sensibil, care va necesita o realã capacitate de gestionare din
partea conducerii politice ºi militare a ONU.
Aºa cum s-a mai afirmat, operaþiile sub mandat ONU au obiective politice bine conturate ºi determinate, unde elementul militar este
folosit ca factor descurajant, de prezervare a pãcii, un moderator care
va trebui sã menþinã o relativã stabilitate pânã la impunerea reglementãrilor politice.
Armata României poate participa la operaþii non-articol 5, de
rãspuns la crize, conduse de NATO sub mandat ONU/ OSCE, la solicitarea expresã a Consiliului Nord-Atlantic sau a Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, având în vedere urmãtoarele considerente:
• respectarea noului concept strategic al NATO privind realizarea securitãþii colective;
• scopurile ºi obiectivele operaþiilor se circumscriu intereselor
naþionale cu privire la edificarea arhitecturii de securitate ºi urmãresc
obþinerea unei reglementãri politice pe termen lung, în condiþiile specificate în mandat;
• modalitãþile de intervenþie în situaþii de crizã se bazeazã pe
concepte operaþionale care presupun interoperabilitatea cu structurile
Alianþei Nord-Atlantice;
• afirmarea României ca factor activ de stabilitate pe continent,
inclusiv în cadrul procesului Identitãþii Europene de Securitate ºi Apãrare.
Dupã aprecierile specialiºtilor militari, un viitor rãzboi va fi mult
mai complex decât cele anterioare datoritã performanþelor sporite ale
armamentului ºi tehnicii de luptã moderne. Indiferent de natura conflictului, statele implicate vor folosi, de regulã, toate categoriile de forþe ale armatei, în cadrul cãrora mijloacelor de ameninþare aerianã ºi de
ripostã antiaerianã le va reveni un rol deosebit de important.
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Chiar în contextul geopolitic fundamental modificat al anilor
2000, considerãm cã principiile apãrãrii antiaeriene vor rãmâne în parte neschimbate, pãstrându-ºi valabilitatea actualã. Apãrarea antiaerianã va continua sã constituie parte componentã a ripostei armate, a
rãzboiului de apãrare a þãrii împotriva oricãrei agresiuni aeriene ºi,
totodatã, a suveranitãþii statului în acest spaþiu.
Orientarea generalã a evoluþiei ripostei antiaeriene în perspectiva anilor 2000 este determinatã în special de prognoza cursului ascendent al ameninþãrii aeriene, pornindu-se de la imperativul de a contracara fiecare plus de eficacitate pe care l-ar înregistra mijloacele ºi procedeele de atac aerian. De aceea, viitorul sistem al apãrãrii spaþiului
aerian, în cadrul cãruia artileria ºi rachetele antiaeriene se identificã
prin structura, înzestrarea, conducerea ºi posibilitãþile de luptã specifice acestora, are la bazã cerinþele ºi necesitãþile tuturor sistemelor de
conducere ºi logistice.
Gen de armã de bazã al subsistemelor armelor active (de neutralizare ºi nimicire) din cadrul sistemului integrat al apãrãrii spaþiului
aerian, artileria ºi rachetele antiaeriene constituie o componenetã cu
organizare ºi funcþionalitate specifice.
Acest gen de armã are ºi va avea ca misiune principalã combaterea ºi nimicirea mijloacelor de cercetare ºi lovire ale adversarului aerian pe cãile apropiate ºi nemijlocite de acces cãtre obiectivele apãrate
antiaerian, înainte ca acestea sã-ºi îndeplineascã misiunea. În perspectivã, se are în vedere extinderea posibilitãþilor de combatere ºi nimicire
a mijloacelor adversarului aerian pe cãile îndepãrtate, ca urmare a înzestrãrii cu complexe de rachete antiaeriene multicanal, cu bãtaie mare, care vor permite combaterea rachetelor balistice tactice ºi de croazierã, cu suprafeþe mici de reflexie ºi viteze foarte mari.
Dotarea cu tehnicã de luptã modernã, regândirea principiilor de
întrebuinþare în operaþie (luptã) în consonanþã cu modificãrile impuse
de evoluþia mijloacelor aeriene, precum ºi creºterea eficienþei acþiunilor vor fi reperele dezvoltãrii artileriei ºi rachetelor antiaeriene. Prin reorganizãrile în curs de desfãºurare se va asigura modernizarea acestui
gen de armã, cu o bogatã ºi îndelungatã tradiþie în armata noastrã.
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Este cert cã rolul artileriei ºi rachetelor antiaeriene va creºte,
datã fiind trãsãtura defensivã a doctrinei militare româneºti ºi calitatea
strict defensivã a mijloacelor antiaeriene. Caracteristicile de bazã ale
noilor mijloace vor viza creºterea eficacitãþii, protecþia împotriva contraacþiunii radioelectronice, timpul mic de reacþie, mobilitate ºi stabilitate în lucru, în orice condiþii de timp ºi stare a vremii.
Comitetul NATO pentru Apãrare Aerianã (NADC) este responsabil cu transmiterea cãtre Consiliul Nord-Atlantic ºi Comitetul de planificare a apãrãrii a punctelor de vedere cu privire la toate aspectele
care þin de apãrarea aerianã, inclusiv apãrarea împotriva rachetelor
tactice. Acesta permite statelor membre sã-ºi armonizeze eforturile la
nivel naþional cu planificarea internaþionalã referitoare la comanda ºi
controlul aerian, precum ºi la armele de apãrare aerianã.
Apãrarea aerianã a Canadei ºi Statelor Unite este coordonatã în
cadrul Sistemului Nord-American de Apãrare Aerianã (NORAD). În
1994, NADC a angajat cu statele partenere la cooperare, sub egida
Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (NACC), un dialog care viza
promovarea înþelegerii ºi încrederii reciproce în problemele de interes
comun ale apãrãrii antiaeriene. Evoluþiile din cadrul iniþiativei Parteneriatului pentru Pace, care consolideazã ºi mai mult cooperarea în
acest domeniu, presupun reuniuni de lucru ale experþilor apãrãrii aeriene, seminarii pe probleme de apãrare aerianã ºi derularea unui program
comun de apãrare aerianã. Dialogul continuã în cadrul Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic (EAPC), cel care a înlocuit NACC, precum ºi în contextul programului Parteneriatului pentru Pace Intensificat.
O apãrare aerianã eficientã este indispensabilã pentru securitatea Alianþei. Aceasta este asiguratã printr-un sistem complex care
permite detectarea, urmãrirea ºi interceptarea aeronavelor ºi rachetelor
tactice, fie prin sisteme de arme maritime ºi arme cu baza la sol, fie
prin aparate de interceptare. Structura de comandã ºi control a apãrãrii
antiaeriene este formatã din Structura Terestrã de Apãrare Aerianã a
NATO (NADGE), care include staþii dispuse din nordul Norvegiei pâ-
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nã în estul Turciei, din Structura Terestrã Îmbunãtãþitã de Apãrare Aerianã din Marea Britanie (IUKADGE) ºi din Sistemul Portughez de
Comandã ºi Control Aerian (POACCS). Aceste sisteme integreazã diferitele staþii dotate cu radare moderne ºi cu sisteme perfecþionate de
prelucrare ºi afiºaj al informaþiilor, conectate prin reþele moderne de
comunicaþii digitale. Sistemele de armament formeazã, împreunã cu
sistemul de comandã ºi control, aºa-numitul Sistem Integrat al NATO
de Apãrare Aerianã (NATINADS). Principiul-cheie al acestui sistem
îl constituie multinaþionalitatea.
Aceastã structurã de apãrare aerianã a fost finanþatã în mare parte prin Programul de Investiþii pentru Securitate al NATO (NSIP) fostul Program pentru infrastructurã - iar o parte semnificativã a sistemului care trebuie sã îi succeadã, numit Sistemul de Comandã ºi Control Aerian (ACCS), beneficiazã de o finanþare similarã. ACCS vizeazã combinarea planificãrii tactice cu atribuirea ºi executarea tuturor
operaþiunilor de apãrare aerianã, de ofensivã ºi de sprijin aerian. Scopul
sãu depãºeºte, astfel, simpla apãrare aerianã ºi este pus în practicã sub
supravegherea Organizaþiei NATO de gestionare a ACCS (NACMO),
urmând sã asigure în urmãtorii ani o capacitate operaþionalã iniþialã.
La sfârºitul anilor ’80 potenþialul de detectare la distanþã a fost întãrit
prin achiziþionarea unei flote de avioane NATO E-3A de supraveghere
la distanþã ºi control (NAEW&C). În prezent, acestei flote îi sunt aduse îmbunãtãþiri prin intermediul programelor de modernizare implementate de Organizaþia NATO de gestionare a programului AEW&C.
Aceste aparate care aparþin ºi sunt utilizate de NATO constituie, împreunã cu avioanele E-3D ale Marii Britanii, Forþa aeropurtatã de supraveghere la distanþã a Alianþei. Forþele aeriene ale Franþei ºi ale Statelor Unite dispun, la rândul lor, de avioane E-3 care pot interopera cu
structura de apãrare aerianã a NATO.
Totodatã, NATO studiazã metodele de îmbunãtãþire a sistemului de transmitere rapidã a informaþiilor privind detectarea la distanþã
a lansãrilor de rachete balistice tactice. În plus, Comitetul NATO de
Apãrare Aerianã (NADC) a revizuit programul Alianþei de apãrare ae-
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rianã, denumit în prezent Programul Extins de Apãrare Aerianã al Alianþei. Acesta include mãsuri de adaptare a structurilor de apãrare aerianã ale NATO, astfel încât sã se þinã seama de schimbarea mediului de
securitate ºi de modificãrile corespunzãtoare ale cerinþelor Alianþei în
materie de gestionare a crizelor. Totodatã, include prevederi referitoare la considerarea organizãrii de instructaje multinaþionale ºi la examinarea contribuþiei potenþiale a activelor maritime la apãrarea aerianã,
precum ºi posibilitãþi de întãrire prin elemente uºor transportabile de
apãrare aerianã.
Întrucât în prezent numeroase state deþin rachete tactice, Alianþa
studiazã ºi metodele de aplicare a contramãsurilor pentru astfel de sisteme.
CNAD lucreazã la dezvoltarea unei capacitãþi aliate de supraveghere la sol, care sã completeze potenþialul AEW&C ºi sã constituie un
sistem eficient de sprijin al operaþiunilor militare în contextul apãrãrii
aeriene extinse (de exemplu, operaþiunile împotriva forþelor convenþionale), al menþinerii pãcii ºi al gestionãrii crizelor. În plus, pe baza
politicii aprobate de Consiliu, CNAD lanseazã în prezent studii asupra
apãrãrii stratificate antirachetã, care sã se adreseze pãrþii active a apãrãrii din cadrul programului extins de apãrare aerianã.
Controlul spaþiului aerian faciliteazã utilizarea în comun, sigurã,
eficientã ºi flexibilã a spaþiului aerian. Comandantul forþelor întrunite
stabileºte responsabilitãþile privind controlul spaþiului aerian ºi integrarea utilizãrii acestuia în concordanþã cu acþiunile forþelor aeriene.
De regulã, din partea grupãrilor de forþe terestre, aceastã responsabilitate revine comandantului forþelor de artilerie ºi rachete antiaeriene.
Controlul spaþiului aerian este vital pentru toate operaþiile desfãºurate în spaþiul aerian ºi trebuie sã includã anumite procedee, care
sã faciliteze recunoaºterea ºi dirijarea forþelor aeriene proprii/aliate.
Procedeele de identificare, angajare, precum ºi de dirijare a traficului aerian necombatant sunt planificate pentru a permite utilizarea
resurselor apãrãrii aeriene/antiaeriene, în acelaºi timp cu sincronizarea
restricþiilor pentru alte operaþii. Mãsurile pentru controlul spaþiului ae-
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rian permit realizarea identificãrii rapide a þintelor aeriene, ºi implicit
reduc fratricidul.
Se impune implicarea autoritãþilor naþionale aeronautice în utilizarea flexibilã a spaþiului aerian, în pregãtirea operatorilor de trafic aerian civil în dirijarea aeronavelor NATO, în conformitate cu procedurile
Alianþei ºi integrarea senzorilor radar civili în sistemul naþional de supraveghere.
Conducerea operaþiilor întrunite de apãrare antiaerianã ºi antirachetã necesitã integrarea operaþionalã a tuturor sistemelor de artilerie
ºi rachete antiaeriene disponibile.
Comandantul forþelor întrunite va delega responsabilitatea totalã privind apãrarea antiaerianã unui singur comandant al zonei de apãrare antiaerianã. De regulã, comandantul unitãþii de artilerie ºi/sau rachete antiaeriene cu cel mai înalt rang va fi desemnat în rolul de comandant al zonei de apãrare antiaerianã ºi va rãspunde de capabilitãþile de comandã, control ºi comunicaþii, de planificarea ºi executarea
operaþiilor integrate de apãrare antiaerianã ºi antirachetã. Aceste operaþii trebuie coordonate/sincronizate cu celelalte resurse aeriene, terestre, navale care pot fi întrebuinþate pentru aceste misiuni.
Obiectivul controlului spaþiului aerian este determinat de necesitatea de a maximiza eficacitatea operaþiilor militare, prin promovarea
abilitãþii Forþelor Terestre/Aeriene/Navale de a opera într-o manierã
eficientã, integratã ºi flexibilã, cu interferenþe reciproce minime ºi fãrã
restricþii exagerate. Controlul spaþiului aerian asigurã comandantului
flexibilitatea operaþiilor ºi utilizarea eficientã a forþelor ºi mijloacelor
disponibile.
Angajarea efectivã a adversarului aerian necesitã stabilirea, înþelegerea ºi respectarea unor reguli comune de angajare. Operaþiile
desfãºurate trebuie controlate pentru a se evita fratricidul ºi pentru a
asigura protecþia antiaerianã a forþelor. De aceea, este necesarã delegarea autoritãþii de angajare cãtre cel mai apropiat comandant ºi stabilirea regulilor de angajare/criteriile de ostilitate ºi a procedeelor de control al armelor.
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Angajarea optimã a sistemelor de artilerie ºi rachete antiaeriene
necesitã identificarea cât mai rapidã a forþelor proprii/aliaþilor ºi a adversarului, în scopul maximizãrii posibilitãþilor de luptã asupra adversarului ºi evitãrii fratricidului.
În cazul în care nu au fost stabilite anterior de cãtre un eºalon
superior sau printr-un plan cu statut legal, comandantul forþelor întrunite va stabili cele mai potrivite reguli de angajare pentru atacurile
cu mijloace aeriene.
Rachetele de croazierã ºi vehiculele aeriene fãrã echipaj reprezintã o prioritate pentru stabilirea regulilor de angajare, prin faptul cã,
pe radare, au caracteristici de zbor asemãnãtoare cu aeronavele cu personal uman la bord. Regulile de angajare pentru rachetele balistice ale
adversarului ar trebui sã fie cât mai permisive posibil, pentru a permite
angajarea rapidã a acestora.
Capabilitãþile existente impun ca unitãþile din sistemul de foc
antiaerian sã angajeze rachetele balistice ºi aer-sol, pe baza unor reguli
stabilite prin planuri ºi mai puþin prin identificarea sigurã a acestora.
Comandanþii forþelor întrunite ºi a celor care realizeazã apãrarea
antiaerianã rãspund de implementarea regulilor de angajare stabilite.
Regulile de angajare trebuie detaliate, emise, transmise ºi puse în aplicare de cãtre toate forþele terestre /alianþei/coaliþiei, în conformitate cu
planul pentru operaþii.
Orice regulã de angajare naþionalã care diferã de cele ale comandantului multinaþional trebuie identificatã, publicatã ºi înþeleasã de cãtre toþi comandanþii. Atunci când între acestea apar situaþii conflictuale, din punct de vedere tehnic, regulile de angajare stabilite de cãtre comandantul forþelor întrunite sunt prioritare faþã de cele la nivel naþional. Autoapãrarea nu este interzisã. Pentru autoapãrarea împotriva atacurilor terestre ºi navale, unitãþile de artilerie ºi rachete antiaeriene din
Forþele Terestre trebuie sã fie în mãsurã sã întrebuinþeze armamentul
propriu din dotare în cadrul sistemului de intervenþie împotriva blindatelor ºi a desantului maritim.
Autoritatea pentru controlul spaþiului aerian este acel comandant
subordonat ºi desemnat de cãtre comandantul forþelor întrunite sã-ºi
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asume responsabilitatea generalã pentru controlul spaþiului aerian în
zona de responsabilitate.
Prin stabilirea „autoritãþii pentru controlul spaþiului aerian“, comandantul forþelor întrunite nu blocheazã liniile operaþionale de comandã existente cu comandanþii subordonaþi, ci pãstreazã toate elementele autoritãþii de comandã operativã asupra acestora. Comandanþii subordonaþi primesc toate elementele de autoritate operaþionalã care
le-au fost desemnate. Responsabilitãþile finale pentru activitãþile de control a spaþiului aerian revin „autoritãþii de control a spaþiului aerian“.
Pentru prevenirea atacurilor ºi controlul eficient al spaþiului aerian se impune:
- integrarea apãrãrii aeriene a României în apãrarea aerianã a
Alianþei presupune implementarea mãsurilor necesare realizãrii conectãrii la NATINADS a structurilor naþionale de comandã ºi control a
apãrãrii aeriene/antiaeriene, în conformitate cu programele NATO
asociate;
- acoperirea radar va trebui completatã prin întrebuinþarea radarelor Gap-Filler din structura unitãþilor de artilerie ºi rachete antiaeriene din compunerea Forþelor Terestre ºi Forþelor Navale ºi prin completarea situaþiei aeriene recunoscute cu informaþii furnizate de sistemele de cercetare aeropurtate ºi sateliþii de cercetare;
- adaptarea procedurilor, standardelor, limbajului comun, stãrilor de pregãtire pentru luptã, în funcþie de decizia naþionalã ºi asumarea comenzii operaþionale, pentru implementarea misiunilor în cadrul
Alianþei;
- instruirea ºi pregãtirea forþei în condiþii specifice mediului
internaþional ºi al modului de acþiune în zonele reale de crizã, conflict
ºi rãzboi;
- afirmarea României ca forþã de stabilitate ºi securitate zonalã.
Alianþa Nord-Atlanticã a cãutat sã încurajeze ºi sã promoveze
stabilitatea atât instituþional, cât ºi practic. Consiliul Parteneriatului
Euro-Atlantic (EPAC), Consiliul Permanent Întrunit NATO-Rusia,
Comisia Întrunitã NATO-Ucraina, cât ºi Dialogul Mediteranean con-
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stituie exemple ale cadrului instituþional creat de NATO pentru a promova stabilitatea dincolo de graniþele statelor sale membre.
În conceptul strategic al NATO, adoptat la Summit-ul de la
Washington din aprilie 1999, managementul crizelor este considerat
un obiectiv fundamental al securitãþii, având douã componente: prevenirea conflictelor (prin diplomaþie activã ºi desfãºurãri preventive de
forþe militare) ºi operaþii de rãspuns la crize.
În viziunea NATO, managementul crizelor trebuie sã includã ºi
participarea statelor partenere, ori de câte ori este posibil. Managementul crizelor, împreunã cu procesul de lãrgire a NATO, Parteneriatul pentru Pace ºi Iniþiativa cu privire la armele de distrugere în masã, sunt considerate instrumentele de bazã în promovarea stabilitãþii în
afara teritoriului statelor membre NATO.
În actualul context internaþional de securitate, schimbarea cea
mai importantã în conþinutul conceptului de securitate prin cooperare
o are deplasarea accentului de pe securitatea ºi apãrarea colectivã, pe
cel de-al patrulea instrument, ºi anume promovarea activã ºi proiectarea stabilitãþii. De aceea, este imperativ pentru un stat ca România sã
se afirme ca aparþinând unei comunitãþi care sã promoveze cooperarea.
Unitatea eforturilor necesitã coordonarea constantã cu toate
agenþiile implicate. Operaþiunile de stabilizare necesitã adaptarea comandanþilor la situaþii în care autoritatea sau zonele de responsabilitate
sunt neclare. Acest lucru este important deoarece armata este de obicei instituþia care sprijinã ºi mai puþin cea sprijinitã. Comandanþii coordoneazã ºi integreazã activitãþile civile ºi militare.
De asemenea, comandanþii trebuie sã aducã la cunoºtinþa diverselor agenþii implicate propriile obiective ºi scheme operaþionale. Coordonarea este cea care face ca unitatea eforturilor ºi integrarea eficientã sã dea rezultate în situaþii în care comanda unicã nu este posibilã. De asemenea, dã coerenþã acþiunilor elementelor implicate.
Comandamentele operaþionale ºi tactice îºi planificã propriile
operaþiuni complementar cu cele ale agenþiilor private ºi guvernamentale. Aceastã sarcinã le revine centrelor de coordonare, precum ºi cen-

noiembrie, 2009

85

Investigarea fenomenului militar

trelor pentru operaþiuni civil-militare (CMOC). Acestea includ reprezentanþi ai tuturor agenþiilor implicate.
Folosirea sintagmei de „operaþii întrunite multinaþionale de stabilitate ºi sprijin“ este oportunã din considerente ce þin de:
– imposibilitatea stabilirii cu exactitate a liniei de separaþie dintre rãzboi ºi acþiunile militare altele decât rãzboiul;
– participarea sub mandat ONU sau OSCE a mai multor state la
soluþionarea sau gestionarea situaþiilor de crizã;
– conþinutul operaþiilor este de naturã ºi apartenenþã la stabilitatea sau sprijinul pãcii.
În timp de pace, misiunea principalã a forþelor armate este de a
asigura descurajarea oricãrui tip de agresiune, adicã atât acþiunile agresive externe, cele interne, cât ºi pe cele combinate. În limitele impuse
de misiune, unitãþile îºi demonstreazã pregãtirea prin executarea
pregãtirii pentru luptã. Instrucþia trebuie sã punã militarii în situaþii ce
implicã uzul de armã, nivelurile de aplicare a forþei ºi reguli de angajare. În funcþie de particularitãþile operaþiunilor de securitate, comandanþii pot face cunoscute pãrþilor resursele avute la dispoziþie. Nu este
prudent ca acestea sã fie aduse la cunoºtinþa potenþialilor adversari; în
orice caz, demonstrarea forþei ofensive ºi defensive poate descuraja
unii adversari sã încerce o confruntare directã.

86

www.rft.forter.ro

Abordarea
planific`rii opera]ionale
prin prisma efectelor
COLONEL DAN-FLORIN GRECU

ncã din ultimul deceniu al secolului trecut, majoritatea armaÎ
telor moderne au trecut la abordarea operaþiilor prin prisma
efectelor (Effects-Based Aproach to Operations – EBAO), o abordare
nouã, adaptatã noilor condiþii geostrategice caracteristice mediului
operaþional contemporan, care, prin dezvoltãri succesive, s-a constituit, în final, într-o adevãratã filozofie a abordãrii operaþiilor.
Conform acestei noi filozofii, se recunoaºte în primul rând cã în
cazul unei situaþii de crizã sau conflict, instrumentele militare trebuie
sã acþioneze concentrat ºi în armonie cu instrumentele politice, diplomatice ºi economice ale puterii naþionale (aliate sau ale coaliþiei) pentru a avea o perspectivã pe termen lung care sã se adreseze atât cauzelor fundamentale care au generat apariþia, cât ºi simptomelor vizibile
ale unei crize. Din aceastã perspectivã, noua modalitate se concentreazã mai mult pe planificarea ºi stabilirea stãrii finale dorite decât pe organizarea activitãþilor militare propriu-zise, luându-se în considerare
întreg mediul operaþional ºi recunoscându-se de la început cã acesta
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este complex, imprevizibil ºi adaptabil, ceea ce solicitã desfãºurarea
unor evaluãri ºi analize continue ºi iterative care sã permitã cunoaºterea permanentã a situaþiei pe timpul planificãrii ºi execuþiei. Aceastã
cunoaºtere continuã a situaþiei îi ajutã pe comandanþi ºi statele lor majore sã transpunã starea finalã doritã în activitãþi sau acþiuni militare ºi
sã se asigure cã acestea se adreseazã atât domeniului fizic, cât ºi celui
cognitiv.
Aceastã nouã filozofie de planificare se bazeazã, în principal, pe
abordarea sistemicã a mediului operaþional, pregãtirea informativã a
spaþiului de luptã ºi analiza centrelor de greutate, având menirea sã
asigure cã personalul implicat, de la toate nivelurile, cunoaºte ºi înþelege contextul operaþional în care acþioneazã, este avizat de principalele consecinþe ale acþiunilor ce le desfãºoarã ºi primeºte îndrumãrile
necesare de la superiori astfel, încât sã contribuie la obþinerea rezultatelor dorite.

Perspectiva sistemicã, baza metodologiei operaþiilor
bazate pe efecte
Perspectiva sistemicã asupra mediului operaþional contemporan
îi sprijinã pe comandanþi ºi planificatori în abordarea operaþiilor prin
prisma efectelor. O viziune sistemicã cuprinde toate elementele mediului operaþional care sunt relevante pentru succesul unei operaþii, inclusiv relaþionãrile existente între aceste elemente, indiferent unde
acestea se manifestã – sisteme proprii, amice, adversare sau neutre.
Din perspectiva analizei, planificãrii ºi execuþiei operaþiilor militare
sunt luate în considerare în primul rând sistemele militare, diplomatice, politice, economice, informaþionale, sociale ºi infrastructura, dar nu
pot fi ignorate sistemele de altã naturã.

Abordarea sistemicã pentru înþelegerea mediului
operaþional
Metodologia EBAO impune o înþelegere substanþialã a mediului
operaþional în care se desfãºoarã o operaþie sau acþiune. Aceasta nu se
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limiteazã la raportãrile cãtre comandaþi care se efectueazã pe baze rutiniere dupã începerea operaþiei, ci începe înaintea declanºãrii ei prin
evaluarea situaþiei curente în aria de operaþii, rãspunzând nu numai la
ce se întâmplã, dar ºi la de ce se întâmplã.
Pentru a înþelege natura complexã a spaþiului de confruntare,
acesta este descris ca un sistem interconectat de sisteme militare ºi nemilitare. Perspectiva sistemicã asigurã o înþelegere comprehensivã a
elementelor fundamentale (noduri) ºi a relaþiilor dintre acestea (legãturi) pentru fiecare sistem relevant. Una dintre cele mai noi tehnici
aplicate pentru a face evaluarea situaþiei operaþionale este analiza sistemului de sisteme (System of Systems Analysis - SoSA), care permite
statului major sã obþinã o apreciere generalã a mediului operaþional ºi
sã organizeze informaþiile într-o formã utilizabilã pentru comandant.
SoSA reprezintã procesul analitic care examineazã într-o manierã cuprinzãtoare un potenþial adversar ºi/sau mediul operaþional ca pe un
sistem adaptativ complex, inclusiv structura, comportamentul ºi capabilitãþile, pentru a identifica ºi evalua factorii critici ºi relaþiile existente în interiorul acestuia.
Nodurile reprezintã acele elemente din cadrul sistemelor care
pot fi avute în vedere ca þinte ale unei acþiuni; ele pot fi persoane, echipamente sau materiale. Legãturile sunt reprezentate de relaþiile funcþionale ºi comportamentale dintre nodurile sistemului, cum ar fi aranjamentele de comandã dintre superior ºi subordonat, relaþia vehiculsursã de alimentare sau ideologia care conecteazã un propagandist la
un grup. Legãturile stabilesc interconectivitatea dintre noduri care permite funcþionarea ca sistem ºi îl determinã sã se comporte într-un anumit mod, de aceea scopul acþiunilor îndreptate împotriva unui anumit
nod este de a-l distruge, întrerupe sau influenþa într-o manierã care sã
afecteze relaþia sa cu alte noduri ºi, în final, sã influenþeze sistemul ca
un întreg.
Nodurile care sunt relaþionate cu efecte operative sau strategice
sunt cunoscute ºi sub numele de noduri-cheie, compunerea acestora
constituindu-se în centre de gravitate. Centrele de gravitate sunt de ce-
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le mai multe ori legate în mai multe sisteme. Numãrul de legãturi existente între un nod ºi alte noduri indicã de cele mai multe ori importanþa
respectivului nod pentru comportamentul sau funcþionarea unui anumit sistem. De asemenea, tãria sau intensitatea unei anumite legãturi
poate fi relevantã în determinarea importanþei funcþionãrii relaþiei dintre noduri ºi importanþa acestora în sistemul mai mare (superior). De
aceea, atât numãrul cât ºi tãria legãturilor cãtre un nod sau grup de
noduri poate fi un indicator al existenþei unui potenþial centru de gravitate.
Analiza ariei de operaþii aplicând SoSA oferã o vedere generalã
a mediului operaþional care se concentreazã pe centrele de gravitate care ar putea influenþa desfãºurarea unei operaþii (figura nr.1). Analizarea
mediului operaþional prin prisma sistemelor, nodurilor ºi legãturilor
asociate permite comandanþilor sã aibã o mai bunã înþelegere a comportamentului ºi capabilitãþilor adversarului care pot avea impact direct
asupra atingerii obiectivelor operaþionale stabilite ºi a efectelor dorite.

Figura nr.1 Perspectiva sistemicã asupra mediului operaþional
Consider cã legãturile cauzale reprezintã în metodologia EBAO
însãºi raþiunea pentru care o anumitã sarcinã/acþiune este de aºteptat
sã producã un anumit efect. Baza metodologiei EBAO constã în abor-
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darea sistemicã în care este analizat mediul operaþional contemporan,
iar abordarea sistemicã pentru înþelegerea situaþiei operaþionale, teoria
analizei sistemului de sisteme ºi teoria analizei centrelor de gravitate
sunt principalele instrumente la îndemâna comandanþilor, analiºtilor ºi
planificatorilor pentru materializarea conceptului EBAO. Eficienþa
aplicãrii metodologiei EBAO se materializeazã atunci când crearea
efectelor de ordin mare prin acþiuni duse la nivel tactic ºi operativ produce efecte la nivel operativ ºi strategic.

Pregãtirea informativã întrunitã a câmpului de
luptã
O importantã contribuþie la înþelegerea mediului operaþional o
au structurile de informaþii (J, G, A, N, S – 2), prin procesul analitic denumit Pregãtirea informativã (întrunitã) a câmpului de luptã (Joint
Inteligence Preparation of the Battlespace - JIPB). Întrucât JIPB este
deseori derivatã numai din pregãtirea informativã efectuatã la nivelul
eºaloanelor inferioare, se întâmplã frecvent ca aceasta sã se concentreze numai pe instrumentele militare de putere care se manifestã în
aria de operaþii. În metodologia EBAO, valenþele JIPB sunt întãrite
prin aplicarea tehnicii SoSA, care permite o înþelegere mai largã a mediului operaþional prin luarea în considerare a tuturor elementelor de
putere, a tuturor actorilor din aria de operaþii, nu numai a adversarului
ºi a relaþiilor existente între sistemele militare ºi elementele lor.
Din punct de vedere practic, JIPB ºi SoSA nu sunt procese separate, distincte. Chiar dacã prin însãºi natura procesului JIPB se concentreazã pe capabilitãþile militare ale potenþialului adversar din aria de
operaþii, analiza ºi înþelegerea largã a celorlalte sisteme existente completeazã imaginea generalã a mediului operaþional. Aceastã modalitate
de abordare contribuie la relevarea altor cãi pentru obþinerea efectelor
dorite, evitã efectele nedorite ºi influenþeazã centrele de gravitate ale
adversarului într-o manierã care poate contribui la scurtarea duratei
operaþiilor ºi reducerea riscurilor, cu alte cuvinte, la îmbunãtãþirea
ºanselor de succes.
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Aplicarea JIPB prin prisma tehnicii SoSA conduce la elaborarea
unor produse de informaþii anticipative referitoare la intenþiile probabile ale adversarului ºi la cel mai probabil curs de acþiune pe care acesta îl va adopta pentru contracararea operaþiilor forþelor proprii. În linii
generale, acest proces, bazat pe o abordare prin prisma efectelor, se
desfãºoarã în patru secvenþe care urmãresc: definirea mediului operaþional; descrierea efectelor asupra forþelor proprii, adversarului ºi când
este cazul, neutrilor; evaluarea adversarului; determinarea cursurilor
de acþiune ale adversarului.
Definirea mediului operaþional se materializeazã în: analiza misiunii forþelor ºi a intenþiilor comandantului; identificarea limitelor ariei de operaþii stabilite din punct de vedere geografic ºi non-geografic;
stabilirea limitelor pentru fiecare sistem geografic sau non-geografic;
determinarea tuturor sistemelor multidimensionale din aria de operaþii
– teren, climã, sisteme militare, politice, economice etc.; identificarea
cantitãþii de detalii fezabile despre mediul operaþional care pot fi obþinute sau stabilite în timpul avut la dispoziþie, evaluarea bazelor de date
existente ºi identificarea nevoilor de informaþii ºi a prioritãþilor; colectarea datelor ºi informaþiilor necesare pentru analiza viitoare a sistemelor.
Descrierea efectelor cuprinde: analiza mediului operaþional; evaluarea efectelor operaþiilor militare asupra fiecãrui sistem; analiza efectelor dorite ºi nedorite pentru a identifica centrele de gravitate ºi legãturile; descrierea efectelor asupra sistemelor proprii, adverse ºi neutre
din care, ca proces al planificãrii operaþionale, sã rezulte comportamente dorite ºi nedorite.
Evaluarea adversarului are drept scop anticiparea consecinþelor
pe care o operaþie le va avea ºi constã în: identificarea la trupele proprii ºi adversare a sistemelor, nodurilor, legãturilor ºi a potenþialelor
relaþii dintre acestea; efectuarea analizei centrelor de gravitate din perspectiva sistemelor, nodurilor, legãturilor ºi relaþiilor dintre potenþialele centre de gravitate ale forþelor proprii ºi adverse; actualizarea sau
crearea modelelor mediului operaþional; determinarea situaþiei curente
a adversarului ºi forþelor proprii; identificarea intenþiilor adversarului
ºi a factorilor critici ai acestuia.
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Determinarea cursurilor de acþiune ale adversarului se face
prin utilizarea întregii game disponibile de jocuri de rãzboi ºi urmãtoarele acþiuni conexe: identificarea celor mai probabile obiective ºi a stadiului final urmãrit de cãtre adversar; identificarea tuturor cursurilor
de acþiune pe care adversarul ar putea sã le adopte; interpretarea posibilitãþilor de acþiune ale adversarului pentru fiecare curs de acþiune anticipat pentru forþele proprii; evaluarea ºi prioritizarea fiecãrui posibil
curs de acþiune advers; dezvoltarea de detaliu a fiecãrui curs de acþiune în raport cu timpul avut la dispoziþie; identificarea nevoilor de informaþii care sã sprijine acþiunile prezentate anterior.
Dupã cum se poate vedea din cele prezentate mai sus, aplicarea
acestor seturi de acþiuni contribuie decisiv la înþelegerea sistemicã a
întregului mediu operaþional, mergând dincolo de simpla analizã a adversarului. Pentru ca aceasta sã se desfãºoare cu succes se cere nu numai implicarea structurilor militare de informaþii specializate, ci ºi stabilirea unui sistem colaborativ care sã includã agenþii guvernamentale,
organizaþii internaþionale ºi organizaþii neguvernamentale.

Analiza centrelor de gravitate

Teoria centrelor de gravitate (Centres of Gravity – COG) este
unul din cele mai importante instrumente puse la dispoziþia comandanþilor ºi planificatorilor în cadrul metodologiei EBAO pentru a analiza atât sursele de putere ale forþelor proprii ºi adverse, cât ºi vulnerabilitãþile acestora. Analiza COG, aplicatã în egalã mãsura forþelor proprii ºi adversarului reprezintã un proces continuu, desfãºurat pe întreaga duratã a operaþiei, care contribuie la identificarea surselor potenþiale
de putere ºi a capabilitãþilor care asigurã libertatea de acþiune, tãria fizicã ºi voinþa sau abilitatea de a (re)acþiona.
Analiza COG implicã identificarea punctelor tari ºi slabe ale adversarului ºi înþelegerea modalitãþilor în care acesta este organizat,
luptã ºi ia decizii. Abordarea sistemicã contribuie atât la identificarea
COG în sistemele militare, cât ºi la relevarea COG potenþiale în alte
sisteme. Reprezentarea graficã a mediului operaþional, ca sisteme
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inter-relaþionate (figura nr.1), permite analizarea COG din perspectiva
sistemelor, nodurilor ºi legãturilor. Aceastã tehnicã oferã posibilitatea
analizãrii relaþiilor dintre sistemele COG proprii, adverse ºi neutre,
asigurând o imagine clarã care faciliteazã dezvoltarea cursurilor de acþiune datoritã concentrãrii pe acþiunea forþelor asupra centrelor de gravitate ºi a legãturilor din sistemele adverse. Pentru creionarea operaþiei, analiza misiunii ºi determinarea cursului de acþiune este esenþial
sã se identifice toate centrele de gravitate potenþiale dintr-un anumit
mediu operaþional.
Centrele de gravitate sunt rareori reprezentate de un singur nod
cheie dintr-un anumit sistem, ele cuprinzând de regulã un numãr de
noduri cheie ºi legãturi care includ ca parte un subsistem în cadrul unui
sistem. Aºa cum am mai arãtat, numãrul ºi tãria legãturilor cãtre un
nod sau un set de noduri se pot constitui în indicatori ai unui centru de
gravitate potenþial. În figura nr.1 am prezentat COG la nivel strategic
ºi operativ ºi relaþiile dintre acestea, inclusiv cum un anumit nod cheie
reverbereazã prin legãturi într-un alt sistem. Figura nr.2 propune o
vedere extinsã a acestei relaþii, arãtând cum contribuie SoSA la identificarea factorilor critici asociaþi cu orice sistem din mediul operaþional,
în special cu centrele de gravitate.

Figura nr.2 Centrele de gravitate ºi factorii critici
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Considerarea capabilitãþilor unui sistem ca o combinaþie de noduri interconectate permite analiºtilor sã aibã o mai bunã înþelegere a
celor mai critice elemente care determinã performanþele ºi comportamentul unui sistem ºi, în consecinþã, sã determine care sunt cele mai
vulnerabile capabilitãþi la influenþa acþiunilor proprii. Aceste elemente
sunt cunoscute sub denumirea de factori critici ºi includ capabilitãþi,
nevoi ºi vulnerabilitãþi critice.
Capabilitãþile critice sunt reprezentate de acele noduri ºi legãturi considerate ca fiind elemente cruciale pentru funcþionarea unui
centru de gravitate ºi care sunt esenþiale pentru îndeplinirea obiectivului (obiectivelor) specificat(e) sau asumat(e). Nevoile critice sunt reprezentate de resursele sau mijloacele care permit unei capabilitãþi critice sã fie pe deplin operaþionalã (la rândul lor ºi acestea pot fi identificate ca noduri ºi legãturi). Vulnerabilitãþile critice sunt acele elemente
ale capabilitãþilor critice care sunt insuficiente sau vulnerabile influenþei, interzicerii sau atacurilor.
Acþiunile întreprinse împotriva vulnerabilitãþilor pot produce rezultate importante, chiar decisive, care de multe ori sunt disproporþionate faþã de resursele întrebuinþate pentru aplicarea lor. Din perspectiva acþiunii militare ºi a sistemului militar advers, este necesar pentru
comandanþi sã aplice suficiente mijloace pentru a beneficia de avantajul oferit de vulnerabilitãþile critice ale adversarului ºi, în mod similar,
sã îºi protejeze propriile capabilitãþi critice. De asemenea, trebuie sã ia
în considerare cele mai adecvate cãi ºi metode prin care sã identifice
ºi sã afecteze vulnerabilitãþile din celelalte sisteme ale mediului operaþional din aria de operaþii în care se desfãºoarã operaþia.
Pentru exemplificare folosim tot figura nr.2, care reprezintã modul în care planificatorii americani au aplicat în 1991 metodologia factorilor critici pe timpul operaþiilor „Desert Shield” ºi „Desert Storm”.
Aceºtia au considerat la acel moment cã unitãþile Gãrzii Republicane
sunt cele mai capabile forþe ale sistemului militar irakian, ba chiar unii
au sugerat cã acestea sunt centrul de gravitate al întregului regim. În
consecinþã, aliaþii au depus eforturi considerabile ºi au acordat mult
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timp determinãrii capabilitãþilor ºi vulnerabilitãþilor Gãrzii Republicane. Având în vedere cã Saddam ºi fiul sãu Quasai au decis sã nu foloseascã aceste forþe în Kuweit, ci sã le menþinã pentru protecþia Bagdadului ºi liderilor politici dispuºi în capitalã, capabilitãþile critice ale
Gãrzii Republicane au fost aproape imune la acþiunile aliate. Pe mãsurã însã ce s-a produs deteriorarea sistemului de apãrare aerianã prin lovirea aviaþiei la sol ºi a subsistemului de comandã ºi control aerian, capabilitãþile unitãþilor Gãrzii Republicane au devenit vulnerabile la interdicþia impusã din aer.
Metodologia factorilor critici se aplicã la rândul ei printr-o abordare sistemicã a sistemului de sisteme existent în aria de operaþii – forþe proprii, adversar, neutri. În cadrul acestei metodologii se aplicã urmãtoarele patru secvenþe de bazã, astfel:
• Determinarea capabilitãþilor critice ale sistemului de sisteme,
adicã capabilitãþile absolut esenþiale necesare unui sistem pentru a
funcþiona ºi desemnarea lor ca noduri cheie; orice sistem poate avea
multe capabilitãþi, dar nu toate sunt critice pentru funcþiile sale centrale.
• Identificarea principalelor surse de putere ale capabilitãþilor
critice ale unui sistem, adicã a centrelor de gravitate ale sistemului exprimate ca o combinaþie de noduri cheie ºi legãturi.
• Identificarea nevoilor critice ale centrelor de gravitate, care
permit sã se adreseze capabilitãþilor componentelor subordonate ca o
combinaþie de noduri ºi legãturi.
• Identificarea nodurilor ºi legãturilor vulnerabile la influenþare sau schimbare prin diferite forme de acþiune. Aceste vulnerabilitãþi
critice devin puncte decisive, adicã noduri cheie ºi legãturi în acþiunea
proprie îndreptatã spre o þintã, respectiv elemente de protejat sau învins pentru adversar.
Cele prezentate în ultimul paragraf nu fac altceva decât sã confirme încã o datã, dacã mai era nevoie, cã esenþa artei operative constã
în concentrarea operaþiei asupra centrelor de gravitate ale adversarului,
concomitent cu protejarea centrelor de gravitate proprii.
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Etapele procesului
în planificarea opera]ional`
prin prisma efectelor
COLONEL DAN-FLORIN GRECU

iteratura militarã contemporanã prezintã douã tipuri de etaL
pizare a planificãrii, în cazul abordãrii planificãrii operaþionale prin prisma efectelor (Effect-Based Aproach to Operational Plan-

ning Process – EBAOPP). Unul este folosit în special de cãtre forþele
armate americane (ºi cu unele amendamente de cãtre cele britanice ºi
canadiene), iar altul în cadrul NATO. În primul caz se propun ºapte
etape (paºi): iniþierea; analiza misiunii; elaborarea ºi dezvoltarea cursurilor de acþiune (Cours of Actions - COA); analiza COA ºi jocurile de
rãzboi; compararea COA; aprobarea COA; elaborarea planului sau ordinului de operaþii. De partea cealaltã, în NATO, s-a ales varianta
menþinerii etapizãrii „clasice”, prezentatã în AJP-5.0, respectiv: iniþierea; orientarea; elaborarea concepþiei operaþiei; elaborarea planului; revederea planului.
În ambele cazuri însã sunt prevãzute aceleaºi tipuri de activitãþi
care se desfãºoarã ciclic, pe întreaga desfãºurare a procesului, particularitãþile acestora derivând în primul rând din perspectiva sistemicã în
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care este analizatã operaþia ºi din stabilirea efectelor dorite ºi a relaþionãrii acestora cu obiectivele ºi sarcinile rezultate, aspecte care trebuie
considerate ca ºi complementare la procesul „clasic” de planificare
operaþionalã.
Un sumar al activitãþilor din cadrul EBAOPP, comparativ cu
procesul de planificare clasic, aºa cum este avut în vedere în NATO,
este prezentat în tabelul nr.1.
ACTIVITÃÞI
DE PLANIFICARE

ETAPE

Evaluarea opþiunilor

Iniþierea

Analiza misiunii ºi
briefingul de analizã
Primirea Ghidului de
planificare al comandantului

Orientarea

EBAOPP
Analiza sistemelor de sisteme
(SOSA)
Dezvoltarea cunoºtinþelor
(Knowledge Development - KD)
Analiza sistemelor PMESII
Identificarea obiectivului ºi
efectelor
Identificarea MoE (mãsurilor eficienþei)
Jocuri de rãzboi pentru efecte

Dezvoltarea COA
Analiza COA
Validarea COA

Elaborarea
concepþiei
operaþiei

Identificarea acþiunilor
Jocuri de rãzboi pentru acþiuni ºi
stabilirea MoE ºi MoP (mãsurile
performanþei)
Finalizarea listei cu efectele
aprobate de comandant (CAEL)
Validarea CJSOR (formularea
cerinþelor pentru forþe)

Stabilirea forþelor
Încadrarea în timp ºi
coordonarea

Elaborarea
planului

Repartizarea acþiunilor
Evaluarea planului

Revederea ºi evaluarea
planului
Refacerea planului
(când este cazul)

Revederea
planului

Adaptarea MoE ºi MoP
Evaluarea ºi revederea continuã
a planului

Tabelul nr.1. Activitãþile de planificare avute în vedere
în cazul EBAOPP
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Iniþierea
Scopul etapei constã în determinarea opþiunii strategice care sã
fie dezvoltatã ca rãspuns la o crizã potenþialã sau existentã pentru iniþierea planificãrii operaþionale. De regulã, iniþierea se face la nivelul
strategic de decizie politicã, respectiv militarã. Aspectele esenþiale
avute în vedere la acest moment se referã la:
z înþelegerea problemei existente în spaþiul de angajare (aria de
operaþii);
z înþelegerea actorilor care participã la crearea, respectiv rezolvarea problemei din spaþiul de angajare;
z înþelegerea intereselor naþionale, internaþionale sau aliate (ale
coaliþiei) existente în spaþiul de angajare;
z prefigurarea, dezvoltarea ºi, în final, stabilirea stãrii finale ºi
a obiectivelor de atins.
În aceastã etapã se iau în considerare toate resursele disponibile,
care pot fi încorporate în procesul de planificare militarã, inclusiv capabilitãþile nemilitare de planificare, care pot fi necesare la un moment
dat, cu o atenþie specialã pentru dezvoltarea cunoºtinþelor despre mediul operaþional specific, date geografice ºi orice alt tip de date ºi informaþii relevante, care sã contribuie la configurarea unei posibile stãri finale, obiectivelor ºi efectelor strategice ºi, dacã este posibil, la eventualele opþiuni strategice de rãspuns.

Orientarea
Din punctul de vedere al planificãrii militare, etapa începe dupã
primirea directivei (ordinului) de iniþiere, respectiv a ghidului de planificare pentru un comandant operaþional, ceea ce îl împuterniceºte pe
acesta sã înceapã dezvoltarea cunoºtinþelor despre spaþiul de angajare
ºi analiza misiunii.
În aceastã etapã comandantul ºi statul major se concentreazã în
special pe:
– dezvoltarea cunoºtinþelor despre mediul operaþional respectiv,
utilizând analiza sistemicã pentru sistemele politic, militar, economic,
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social, infrastructurã ºi informaþii (Political, Military, Economic, Social Infrastructure and Information – PMESII);
– identificarea intereselor actorilor externi;
– identificarea obiectivelor operative care sprijinã efectele ºi
obiectivele strategice pentru realizarea stãrii finale dorite;
– identificarea efectelor care-l sprijinã pe comandantul de la nivel operativ ºi pe comandantul sãu superior;
– determinarea modalitãþilor de evaluare a progresului realizat în
crearea efectelor prin stabilirea unui set de mãsuri ale eficienþei (Measures of effectiveness – MoE).
Comandantul ºi statul major utilizeazã analiza sistemelor PMESII pentru a înþelege clar capabilitãþile, comportamentele ºi interacþiunile actorilor principali din spaþiul de angajare, ceea ce le va facilita
posibilitatea sã determine elementele esenþiale ale acestora, cum ar fi
centrele de gravitate, precum ºi propriile obiective de atins.
Analiza sistemelor este parte inseparabilã a EBAOPP, aceastã
etapã cuprinzând atât o revedere generalã a mediului operaþional, din
perspectivã istoricã, cât ºi analizarea situaþiei curente generate de o
anumitã crizã, aºa cum se aratã în tabelul nr.2.
Tabelul nr. 2. Analiza PMESII
Revedere generalã

Analiza
situaþiei curente

Istoria sistemului politic;
Procesele ºi cultura
politicã;
Guvernul central/local;
Grupurile de interese
politice;
Condiþiile politice naþionale ºi internaþionale;
Personalitãþile influente;
Securitatea politicã;
Organizaþiile internaþionale.

Care sunt aspectele sistemului
politic care afecteazã criza?
Ce aspecte ale guvernãrii contribuie la accentuarea, respectiv
diminuarea crizei?
Care sunt nodurile cheie în sistemul politic ºi care sunt interesele lor?
Care sunt relaþiile cheie dintre
elementele sistemului politic?

Sistem

Politic
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Sistem

Revedere generalã

Analiza
situaþiei curente

Militar

Istoria sistemului militar;
Liderii militari;
Organizarea forþelor
armate;
Securitatea internã;
Complexele industrialmilitare;
Logistica ºi susþinerea;
Forþele opuse.

Care sunt obiectivele forþelor
proprii (prietene) ºi a celor
adverse în cadrul crizei?
Care sunt nodurile militare
cheie?
Care sunt cursurile probabile de
acþiune ale forþelor proprii (prietene), respectiv adverse?

Economic

Resursele naturale;
Capabilitãþile de producþie;
Sistemele de distribuþie;
Consumurile.

Ce aspecte ale sistemului economic afecteazã criza?
Care sunt elementele (subsistemele) critice ale sistemului
economic?
Cine doreºte sã utilizeze sistemul economic ºi în ce scop?

Social

Grupuri etnice ºi religioase;
Organizaþii internaþionale,
neguvernamentale, persoane strãmutate, refugiaþi;
Organizaþii teroriste/criminale;
Asociaþii de afaceri;
Asistenþã medicalã;
Educaþie.

Ce aspecte ale sistemului social
afecteazã criza?
Cum sunt implicate grupurile
sociale în desfãºurarea crizei?
Care sunt relaþiile dintre elementele sistemului social?

Infrastructurã

Utilitãþi;
Transporturi;
Industrie;
Facilitãþi publice.

Ce aspecte ale infrastructurii
afecteazã criza?
Care sunt elementele critice ale
infrastructurii ºi relaþiile dintre
acestea?

Informaþii

Informaþii globale;
Informaþii naþionale;
Informaþii de apãrare;
Sistem de comandã control militar.

Ce aspecte ale sistemului de
informaþii afecteazã criza?
Cine doreºte sã utilizeze sistemul de informaþii ºi în ce scop?
Care sunt elementele critice ale
sistemului militar de comandã ºi
control?
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Analiza misiunii se constituie într-un proces iterativ ºi colaborativ, derulat din perspectiva sistemicã a comandantului ºi statului major, bazat pe date, informaþii, cunoºtinþe ºi înþelegerea mediului operaþional, în care sistemele proprii ºi cele adverse interacþioneazã. Abordarea planificãrii prin prisma efectelor impune douã condiþii definitorii: înþelegerea comportamentului sistemelor din spaþiul de angajare,
respectiv importanþa stabilirii corecte a condiþiilor pentru succes. Dintre toþi paºii care se parcurg pentru analiza misiunii, aceste douã condiþii se regãsesc prioritar la definirea mediului operaþional ca un sistem
de sisteme, respectiv la identificarea efectelor, mãsurilor eficienþei ºi
potenþialelor centre de gravitate (figura nr.1).

Figura nr.1 Procesul de analizã a misiunii
În termeni generali, analiza misiunii trebuie sã îi ofere comandantului rãspunsuri la întrebãri cruciale ºi sã-l direcþioneze cãtre elabo-
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rarea ulterioarã a planului. Pe timpul analizei misiunii, comandantul ºi
statul major trebuie sã rãspundã la:
1. Care sunt þelul ºi obiectivele: þintele primordiale cãtre care
este direcþionatã operaþia?
2. Ce efecte dorite trebuie create sau sprijinite, în sistemele din
spaþiul de angajare, pentru îndeplinirea obiectivelor?
3. Ce efecte nedorite trebuie evitate în sistemele din mediul
operaþional?
4. Ce capabilitãþi proprii pot sau nu pot fi folosite pentru obþinerea efectelor dorite?
5. Care sunt acþiunile proprii necesare, sau care sunt contraproductive, pentru obþinerea efectelor dorite?
Þinând cont de caracterul, din ce în ce mai complex, al operaþiilor militare, care au devenit de mult timp întrunite, multinaþionale ºi
interagenþii, în procesul de analizã a misiunii trebuie avuþi în vedere
toþi actorii, cu problemele, interesele ºi capabilitãþile lor.
Tot în aceastã etapã sunt identificate ºi efectele, atât cele dorite,
cât ºi cele nedorite, ceea ce permite o mai largã identificare a acþiunilor
care trebuie întreprinse de cãtre forþe sau actori nemilitari. Efectele
derivã din obiective ºi asigurã un set de schimbãri comportamentale,
dorite ºi nedorite, într-un sistem, ceea ce permite concentrarea instrumentelor de putere disponibile pentru atingerea obiectivelor, la nivel
operativ ºi strategic. Setul iniþial de efecte identificate reflectã înþelegerea comandantului ºi statului major, despre ce trebuie creat sau prevenit în spaþiul de angajare, pentru a îndeplini obiectivele la nivel operativ ºi strategic, iar ulterior a stãrii finale dorite.
Statul major va identifica efectele dorite, care sã asigure cea mai
mare oportunitate pentru îndeplinirea obiectivelor. Acestea vor constitui baza continuãrii planificãrii ºi evaluãrilor ulterioare. În acelaºi timp,
statul major identificã ºi dezvoltã o listã cu efectele care ar putea afecta îndeplinirea obiectelor, efecte nedorite, care se vor reflecta în momentele ulterioare ale planificãrii, ca ºi constrângeri sau limitãri.
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O datã cu identificarea efectelor, statul major evalueazã ºi dacã
acestea nu vor avea impact în alte domenii ale aplicãrii instrumentelor
de putere, iar dacã impactul este prin natura lui negativ, reevalueazã
efectul respectiv din perspectiva beneficiilor, respectiv a riscurilor pe
care le implicã. În mod similar se procedeazã ºi pentru identificarea
impactului pozitiv sau negativ, pe care efectele generate de alte instrumente de putere îl pot avea asupra îndeplinirii obiectivelor proprii ºi
ale comandantului superior.
De importanþã deosebitã pe timpul analizei misiunii este formularea obiectivelor, efectelor ºi sarcinilor. Din perspectiva EBAO,
obiectivele prescriu scopurile proprii, efectele descriu comportamentul unui sistem în mediul operaþional respectiv, iar sarcinile direcþioneazã acþiunile forþelor proprii.
Din aceastã perspectivã este imperios necesar sã se utilizeze un
limbaj operaþional specific, care face distincþie clarã între efecte,
obiective ºi sarcini. Limbajul folosit pentru formularea unui obiectiv
nu trebuie sã sugereze sau sã indice cãile sau mijloacele de îndeplinire
ºi trebuie sã îndeplineascã trei atribute de bazã:
– sã stabileascã un singur scop: un rezultat dorit, un final exprimat concis, cãtre care se direcþioneazã operaþia;
– sã fie specifice sistemului: identificã sistemul, nodul sau legãtura cheie care sã fie afectatã;
– sã nu indice legãturi de cauzalitate: fãrã cuvinte care sã sugereze cãi ºi/sau mijloace.
Efectele derivã din obiective, descriind condiþiile care trebuie sã
fie îndeplinite sau evitate în mediul operaþional (spaþiul de angajare)
pentru a se atinge starea finalã doritã. Dupã identificarea iniþialã a
efectelor, se trece la formularea lor, astfel încât sã reflecte intenþia explicitã a comandantului ºi sã facã distincþie clarã faþã de obiective sau
sarcini. În acest scop, se au în vedere urmãtoarele criterii:
– descrie comportamentul unui singur sistem sau sisteme: dorit sau nedorit;
– sprijinã unul sau mai multe obiective: se aliniazã stãrii
finale dorite la nivel strategic sau operativ;
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– nu sugereazã cãi sau mijloace: nu face referiri la capabilitãþile, sarcinile sau acþiunile forþelor proprii;
– nu indicã legãturi de cauzalitate: fãrã referiri la legãturi între
acþiune ºi efect;
– utilizeazã diateza activã: subiect, predicat, complement (cine,
ce etc);
– poate include o încadrare în timp: sub forma „de la ... la ...”
sau „nu mai târziu de data ... , ora ...”;
– este mãsurabil: abilitatea de a observa schimbãri în comportamentul sau atributele sistemului.
Dupã ce comandantul ºi statul major au înþeles obiectivele ºi
efectele care definesc operaþia, încep sã stabileascã sarcinile corespunzãtor efectelor dorite. Determinarea sarcinilor începe pe timpul analizei misiunii, se extinde pe timpul elaborãrii ºi selecþionãrii COA ºi se
materializeazã în planul sau ordinul de operaþii.
De regulã, efectele sunt încredinþate spre creare eºaloanelor de
nivel strategic ºi operativ, evitându-se încredinþarea acestora la nivelul
tactic, pentru cã efectele necesitã resurse ºi implicã responsabilitãþi pe
care subordonaþii de la nivel tactic nu le deþin. De aceea, eºaloanelor
tactice li se repartizeazã sarcini pentru obþinerea unui anumit efect.
Inclusiv aceste sarcini sunt distribuite deseori la douã sau mai multe
unitãþi tactice care trebuie coordonate între ele, cu eºalonul superior ºi
de nu puþine ori cu actorii nemilitari care acþioneazã în aria de operaþii
pentru a se asigura unitatea de efort.
Practica militarã a generalizat metoda de analizare, comparare,
testare ºi validare a posibilelor efecte cu ajutorul echipelor „albastre”,
„verzi” ºi „roºii”. Aceste echipe sunt special destinate pentru a juca în
cadrul analizelor ºi evaluãrilor rolul forþelor proprii (albastre), neutre
(verzi) ºi adverse (roºii), într-un mod asemãnãtor celui folosit în cadrul
jocurilor de rãzboi ºi comparãrii cursurilor de acþiune.
În baza acestor analize, comandantul poate determina care dintre efectele dorite „albastre” au cea mai mare probabilitate de a contribui la atingerea obiectivelor care sã conducã la starea finalã doritã, ur-
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mând ca statul major sã le formuleze într-o listã cu efectele aprobate
de cãtre comandant (Commander’s Approved Effects List – CAEL),
efecte care vor fi aranjate secvenþial din perspectiva realizãrii în timp,
devenind astfel o parte importantã a Ghidului de planificare al comandantului. Dezvoltarea efectelor va asigura designul operaþional care
ilustreazã calea de parcurs de la situaþia curentã pânã la starea finalã
doritã, trecând prin atingerea obiectivelor la nivel operativ.

Elaborarea concepþiei operaþiei
Elaborarea concepþiei operaþiei se face, de regulã, în paralel la
nivel operativ ºi strategic, fiecare nivel contribuind la dezvoltarea
celuilalt. Pe timpul acestei etape, comandantul se concentreazã pe
determinarea acelor acþiuni ºi resurse care sunt necesare pentru obþinerea efectelor determinate în designul operaþional pe timpul etapei de
orientare.
Eforturile comandantului ºi statului major se vor concentra, în
aceastã etapã pe:
– revederea Ghidului de planificare al comandantului, ca element de bazã pentru viitoarele analize de stat major;
– elaborarea ºi dezvoltarea cursurilor de acþiune care sã descrie
secvenþial acþiunile ºi resursele care vor crea efectele dorite;
– analizarea, compararea, testarea ºi validarea acþiunilor necesare creãrii efectelor identificate;
– selectarea de cãtre comandant a COA.
Procesul de determinare a cursurilor de acþiune cuprinde aceleaºi etape ca ºi planificarea clasicã, respectiv: elaborarea, analiza,
compararea ºi, în final, selecþionarea COA. Paºii în care se materializeazã primordial elementele de perspectivã sistemicã ºi utilizarea efectelor sunt prezentaþi în figura nr.2.
Elaborarea unui curs de acþiune cuprinde activitãþile „clasice”,
cu menþiunea cã, în cazul abordãrii prin prisma efectelor, în elaborarea
cursurilor de acþiune se încorporeazã ºi celelalte instrumente ale pute-
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Figura nr.2 Procesul de determinare a cursurilor de acþiune
rii naþionale (aliate sau ale coaliþiei), iar stabilirea sarcinilor pentru
componentele subordonate se face în baza efectelor dorite de cãtre comandant. Validarea se realizeazã similar planificãrii „clasice”.
Analiza COA adaugã, la paºii „clasici”, elemente rezultate din
tehnicile analizei sistemelor de sisteme (SoSA), aria de operaþii fiind
prezentatã ca sistem interactiv de noduri ºi legãturi între sistemele proprii, neutre ºi adverse, fiind necesar sã se prezinte/analizeze elemente
suplimentare referitoare la: punctele decisive cheie; încorporarea altor
instrumente de putere; formularea efectelor dorite ºi nedorite; o bunã
înþelegere a riscurilor ºi probabilitãþii de apariþie a efectelor nedorite;
identificarea þintelor de mare valoare, reprezentate de noduri cheie vulnerabile ºi capabilitãþi critice.
ªi compararea COA urmeazã calea „clasicã”, unele particularitãþi apãrând în activitatea de selecþionare a COA, având în vedere cã
la briefingul de selecþionare a cursului de acþiune se adaugã informaþii
specifice impuse de abordarea prin prisma efectelor, respectiv: inten-
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þiile ºi efectele dorite de cãtre eºalonul superior; starea curentã a forþelor; rezultatele JIPB; prezumþiile utilizate în dezvoltarea COA; în ce
manierã sprijinã COA recomandat obþinerea efectelor dorite; alþi factori rezultaþi în urma SOSA.
În final, COA selecþionat de comandant este transformat în
CONOPS, care, din perspectiva EBAOPP, trebuie:
– sã cuprindã intenþiile comandantului, inclusiv efectele dorite
ºi nedorite;
– sã lege obiectivele strategice de efectele strategice ºi operative;
– sã includã o descriere a contribuþiei altor instrumente ale
puterii naþionale (alianþei sau coaliþiei);
– sã se concentreze pe centrele de gravitate proprii ºi ale adversarului ºi pe factorii critici asociaþi acestora.
Similar procesului operaþional de planificare, pe baza deciziei
comandantului, cele menþionate mai sus se materializeazã în concepþia
operaþiei – CONOPS ºi în formularea cerinþelor forþei (Statement of
Requirements – SOR), aceasta din urmã, în coordonare cu eºalonul
strategic transformându-se în cerinþe ale forþei întrunite sau, dupã caz,
multinaþionale (Combined Joint Statement of Requirements – CJSOR).

Elaborarea ºi revederea planului sau ordinului de
operaþii
Planificarea operaþionalã prin prisma efectelor nu prezintã diferenþe majore faþã de procesul de planificare operaþionalã „clasic”, în
cazul ultimelor douã etape din cadrul procesului de planificare. Cu toate acestea, în cadrul EBAOPP va fi nevoie ca statul major sã producã
unele anexe ºi documente suplimentare care sã cuprindã acþiuni, efecte
ºi unitãþile lor de mãsurare. De asemenea, pe timpul etapei de revedere
a planului se acordã o atenþie sporitã realizãrii legãturilor dintre obiective, acþiuni ºi efecte, precum ºi posibilelor interacþiuni dintre domeniile de aplicare pentru a se asigura coordonarea necesarã pentru reducerea (acolo unde este posibil) a influenþelor sau efectelor adverse.
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Opinii privind nevoile
de informa]ii în cadrul diviziei
mecanizate/infanterie
COLONEL DR. VALENTIN SUCILÃ
COLONEL PETRU PAH

A

ºti, a cunoaºte, a fi prevenit în vocabularul uzual al omului, indiferent de profesiune, presupune un volum necesar
ºi suficient de informaþii din domeniul economic, social, politic, militar etc.
Necesarul de informaþii impune dintotdeauna forþe ºi mijloace
necesare culegerii, prelucrãrii, stocãrii ºi diseminãrii datelor/informaþiilor într-o interdependenþã obiectivã. Evoluþia umanitãþii s-a bazat pe
cunoaºtere, pe elemente prospective ºi de prognozã, pe utilizarea avantajelor dobândite prin informare.
Informaþia a devenit, în timp, o nevoie acutã, din dorinþa dobândirii avantajului asupra oponentului. În domeniul militar nevoia cunoaºterii, a informaþiei s-a manifestat, încã de la primele confruntãri
armate, elemente care atestã calculul acestor nevoi de informaþii fiind
în dovezile scrise: „puncte slabe ºi puncte forte la adversar, situaþii
despre teren ºi forþe necesare cunoaºterii”1.
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Planificarea operaþiilor/acþiunilor informative la orice nivel (strategic, operativ, tactic) necesitã „raþionalitate în stabilirea obiectivelor
ºi în stabilirea acþiunilor decisive ºi determinante”2.
Analiza evoluþiei rãzboiului/conflictului relevã cã planificarea acþiunii militare a fost dependentã de informaþii, volumul nevoilor de informaþii crescând proporþional cu revoluþia tehnico-ºtiinþificã, într-un
mediu militar mai supus, în timp, amprentei tehnocratice.
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea þãrile cu politici ºi viziuni avansate ºi-au înfiinþat servicii informative în cadrul armatelor
(B2/Statul Major al Armatei franceze/1874; Divizia Militarã de Informaþii (MID)/Ministerul de Rãzboi al SUA / 1885 care s-a transformat
în 1908 în G2, ca apoi, în 1909, Anglia sã înfiinþeze M05, ulterior MI5)3.
În primele decenii ale secolului al XX-lea au fost încercãri în organizarea lucrului de informaþii concretizate în „Instrucþiuni asupra organizãrii ºi funcþionãrii serviciului de informaþii militare”4.
În armata românã, primul ofiþer de informaþii care a pus bazele
ºtiinþifice ale planificãrii ºi realizãrii nevoilor de informaþii a fost cãpitanul Ioan Carp, autor al primului „Plan de cãutare a informaþiilor”, cu
urmãtorul format5:
INFORMAÞII DE CULES
Necesare
regimentului

Cerute de
divizie sau
vecini

CUI SE
REPARTIZEAZÃ

ORDINEA
DE
URGENÞÃ

MIJLOACE
DE TRANSMIS

Nevoile de informaþii vizeazã cunoaºterea ºi precizarea situaþiei
adversarului, clarificarea evoluþiei situaþiei strategice/operative/tactice, determinarea realã a posibilitãþilor sale în timp ºi spaþiu, precum ºi
a vulnerabilitãþilor lui.
Opinãm cã, în plan militar, superioritatea informaþionalã, combinatã cu inovaþiile tehnice, vor potenþa unele concepte operaþionale:
manevra dominantã, precizia angajãrii ºi executãrii loviturilor, protecþia ºi asigurarea acþiunilor militare, logistica completã ºi oportunã, determinând abordãri diversificate în politica de apãrare ºi, implicit, în
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proiecþia forþei armate a þãrii. Nevoile de informaþii vizeazã capacitatea adversarului, spaþiul preconizat pentru acþiunile militare, cât ºi vulnerabilitãþile capacitãþii sale combative.
Câºtigarea iniþiativei proprii începe prin avantajul informaþional, planificarea acþiunilor deosebite de diminuare a capacitãþii combative a adversarului, cât ºi canalizarea acþiunilor lui pe direcþiile prevãzute de ripostã. În ansamblu, nevoile de informaþii vizeazã un spectru
larg informativ, documentat cu date ºi informaþii despre teren, timp,
stare a vremii, elemente de infrastructurã, capacitãþi operaþionale, elemente social-demografice ºi economice, toate adunate sub coordonarea
ºefului informaþiilor.
Nevoia de aliniere la structurile Alianþei impune abordarea standardizãrii cu maximã seriozitate. Standardele asigurã interoperabilitatea, în baza acordurilor de standardizare NATO, prin interoperabilitate, compatibilitate, similaritate ºi interschimbabilitate. Elementele de
forþã ale integrãrii depline în NATO sunt interoperabilitatea ºi compatibilitatea sistemului6.
Interoperabilitatea presupune adoptarea integralã în sistemul C3I,
cu accent pe elementul structural. Opinãm cã adoptarea unor structuri
similare armatelor aliate ar duce la buna cooperare ºi uniformizarea
procedurilor, limbajelor de stat major, la alinierea doctrinarã ºi proceduralã.
Deductiv din misiunile strategice ale armatei, pe timp de pace,
nevoile de informaþii ale diviziei mecanizate/infanterie sunt axate pentru prevenirea ºi descurajarea unei agresiuni, misiuni umanitare sau
sprijin autoritãþilor locale în situaþii de urgenþe civile sau dezastre,
fiind preconizate urmãtoarele misiuni pentru structurile de informaþii:
– cunoaºterea situaþiei militare ºi politico-militare din zona de
interes, cunoaºterea preocupãrilor tehnico-ºtiinþifice militare organizate în armatele din zona de interes, evaluarea potenþialului militar, demografic, economic ºi a mediului politico-social al unor elemente/state
þintã;
– cunoaºterea spaþiului din zona de interes ºi responsabilitate a
diviziei;
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– monitorizarea ºi avertizarea unor zone cu grad de risc ridicat;
– descoperirea/monitorizarea unor elemente/grupuri ostile;
– gestionarea informaþiilor din zona de responsabilitate ºi de interes;
– participarea la unele misiuni umanitare (cãutare-salvare, evacuare, protecþie, informare-documentare pentru situaþii de dezastre);
– sprijin informaþional pentru alte elemente din Sistemul Naþional de Apãrare, în vederea prevenirii situaþiilor de crizã.
În situaþii de crizã, nevoile de informaþii se amplificã, cu accent
major pe elementele/grupurile sau statele-þintã, nevoi îndeplinite prin
misiuni specifice:
– monitorizarea elementelor ostile, a elementelor generatoare de
crizã;
– cooperarea/colaborarea cu alte structuri informative pentru cunoaºterea elementelor-þintã;
– intensificarea cunoaºterii situaþiei locale/a situaþiei politicomilitare în zonele-þintã;
– gestionarea informaþiilor în toate fazele crizei;
– participarea la misiuni cu caracter deosebit sau acþiuni pasive
(neutralizarea elementelor terorist-diversioniste, prevenirea acþiunilor
destabilizatoare, intervenþia pentru protejarea cetãþenilor, stoparea traficului cu armament ºi muniþii, monitorizarea ºi avertizarea tacticã,
schimbãri atitudinale ºi de forþã în plan regional sau zonã de interes informativ).
Apreciem cã singurele elemente pregãtite actual pentru misiuni
contrateroriste sunt elementele de cercetare în dispozitiv din trupele de
vânãtori de munte, batalioane de cercetare. Considerãm cã pentru conducerea realã, posibilã a elementelor de cercetare în dispozitiv necesitã
a se reorganiza, reînfiinþa structura de cercetare în dispozitiv la eºaloanele divizie.
Pentru situaþii deosebite (dezastre etc.), elementele de cercetare
ale diviziei pot fi angajate în misiuni umanitare de cãutare-salvare,
evacuare, prim ajutor sau de protecþie.

114

www.rft.forter.ro

Opinii privind nevoile de informaþii
în cadrul diviziei mecanizate /infanterie

Pe fondul amplificãrii nevoilor de informaþii la crizã, forþele ºi
mijloacele de cercetare vor fi utilizate preponderent în misiuni specifice.
În situaþie de conflict/rãzboi nevoile de informaþii sunt axate pe
cunoaºterea elementelor-þintã: statele beligerante, armatele adversarilor, situaþia politico-militarã din statul-þintã, monitorizarea adâncimii
dispozitivului adversarului, cunoaºterea situaþiei locale din zona de
conflict date ºi informaþii despre posibilitãþile inamicului în timp ºi
spaþiu pentru operaþiile curente ºi cele viitoare.
Acþiunile informative din zona de interes pretind cunoaºterea
culturii ºi a limbii populaþiei autohtone din zona de acþiune. Considerãm cã pregãtirea direcþionatã a elementelor de informaþii pentru zone
de interes bine nominalizate reprezintã o necesitate ºi un element de similaritate cu structurile de informaþii ale Alianþei.
Intensificarea acþiunilor teroriste va impune o atitudine contrateroristã planificatã, în care salvarea de ostatici, protejarea populaþiei,
descoperirea/neutralizarea unor materiale ºi echipamente, precum ºi
atacul unei infrastructuri teroriste vor fi obiective prioritare.
Susþinerea acestor obiective impune nevoi de informaþii ce presupun prevederea/planificarea forþei, dislocarea ºi pregãtirea.
Aceste elemente ale proiecþiei forþei, combinate cu analiza permanentã a nevoilor de informaþii vor sigura necesarul de date ºi informaþii la nivelul diviziei, cu rezultate directe în planificarea luptei, în
reducerea riscurilor ºi a pierderilor.
Considerãm cã demersul poate fi aprofundat, deductiv, nevoile
de informaþii fiind suplinite prin misiuni, iar misiunile vor fi susþinute
de forþe. Analiza ºtiinþificã a nevoilor de informaþii în cele trei situaþii:
pace, crizã ºi rãzboi abordeazã planificarea concentratã, susþinerea informaþionalã a deciziei ºi, implicit, succesul luptei/operaþiei.
Note:
1. Sun Tzî – Arta rãzboiului, Editura Antet, Bucureºti, 1999, p. 41-89.
2. Oniºor Constantin – Teoria Strategiei Militare, Perspective XXI,
Editura AISM, Bucureºti, 1999, p.245.
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3. Jeffrey Jones – From Secret Service to CIA, Colliev Mac Milian
Publishiers, London, 1997, p.13.
4. Prezan C. – Instrucþiuni asupra organizãrii ºi funcþionãrii serviciului
de informaþii, Editura Ministerului de Rãzboi, Bucureºti, 1917.
5. Carp Ioan – Tactica informaþiilor la Marile Unitãþi, Editura „Principele Carol”, Sibiu, 1930, p. 24.
6. Dr. Bica Mihãilã – Dimensiunea militarã a integrãrii în structurile
euroatlantice, AISM, nr. 4/1994, p. 12.
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Sistemul de comunica]ii
[i informatic` al batalionului
de cercetare
CÃPITAN CRISTIAN ICHIM

rmatele moderne acordã o atenþie deosebitã încorporãrii cuA
noºtinþelor ºtiinþifice actuale, cu precãdere ale ciberneticii,
cercetãrii operaþionale ºi informaticii, având ca menire atât perfecþionarea tehnicii de luptã, cât ºi elaborarea unor sisteme automatizate
complexe, capabile sã asigure conducerea optimã ºi oportunã a trupelor ºi tehnicii de luptã. În aceste condiþii este necesar ca ºi sistemele de
comunicaþii ºi informaticã sã fie supuse unor perfecþionãri ºi modernizãri continue.
Funcþionarea sistemului de comunicaþii ºi informaticã valorificã
ºi evidenþiazã temeinicia ºi justeþea mãsurilor organizatorice, stabilite
de structurile specializate în conducerea comunicaþiilor ºi informaticii
ºi prevãzute în documentele de planificare pentru instrucþia trupelor.
În continuare ne vom referi la particularitãþile organizãrii sistemului de
comunicaþii ºi informaticã al batalionului de cercetare.
Sistemul de comunicaþii ºi informaticã al unui batalion de cercetare este organizat ºi structurat astfel încât sã asigure sistemul de co-
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mandã ºi control / C2. Comunicaþiile organizate la nivelul unui batalion de cercetare sprijinã comandantul acestuia în exercitarea actului
de comandã ºi control asupra forþelor subordonate ºi asigurã cooperarea ºi înºtiinþarea pe câmpul de luptã. Legãturile trebuie sã fie continue ºi reciproce cu eºalonul superior, cu subordonaþii ºi cu unitãþile vecine pentru a se asigura vehicularea informaþiilor în volum complet, în
timp util ºi fãrã erori. Organizarea ºi planificarea sistemului de comunicaþii al batalionului de cercetare este responsabilitatea exclusivã a
modulului S6 - Comunicaþii ºi informaticã din statul major al batalionului, exploatarea ºi reconfigurarea acestuia intrã în atribuþiile plutonului comunicaþii din cadrul companiei stat major ºi deservire, din organica batalionului, sub directa coordonare a ºefului modulului S6.
Sistemul de comunicaþii al batalionului de cercetare trebuie sã
rãspundã la urmãtoarele cerinþe operaþionale:
– acoperirea cu comunicaþii a întregii zone de responsabilitate a
batalionului de cercetare;
– asigurarea conectãrii la sistemul de telecomunicaþii teritorial în
vederea fluidizãrii traficului de informaþii;
– menþinerea continuitãþii legãturilor în situaþiile în care comandantul se deplaseazã în afara punctului de comandã;
– realizarea oportunã a tuturor legãturilor necesare comenzii ºi
controlului, cu un nivel ridicat al securitãþii comunicaþiilor ºi garantarea schimbului de informaþii;
– asigurarea mobilitãþii componentelor sistemului de comunicaþii al batalionului de cercetare.
În cadrul sistemului de comunicaþii al batalionului de cercetare
se organizeazã urmãtoarele tipuri de linii de comunicaþii:
– în cablu telefonic de campanie;
– radio;
– satelitare;
– alternative.
Liniile de comunicaþii în cablu telefonic de campanie sunt destinate realizãrii legãturilor telefonice, în cadrul punctului de comandã
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al batalionului de cercetare, pentru conducerea comandanþilor de subunitãþi, pentru conectarea punctului de comandã al batalionului la sistemul naþional de telecomunicaþii, precum ºi pentru acþionarea tehnicii
de comunicaþii radio. Acest tip de comunicaþii implicã un consum mare de timp ºi forþe pentru instalare, exploatare, strângere ºi mentenanþã,
dar asigurã comunicaþii sigure ºi de calitate. Ca tehnicã de comunicaþii
fir exploatatã menþionãm: centrala telefonicã de campanie; telefoane
de campanie; cablu telefonic de campanie.
Liniile de comunicaþii prin mijloace radio constituie principalele legãturi de comunicaþii ale batalionului de cercetare cu eºalonul superior, structurile subordonate ºi vecinii. Pentru legãtura cu eºalonul
superior sunt organizate reþele radio de campanie CNR ierarhice, semiduplex, în gamele de frecvenþã HF, VHF/UHF cu mijloace de comunicaþii portative ºi vehiculare. Pentru conducerea grupurilor de cercetare
în dispozitivul inamicului, reþelele radio de campanie (CNR-HF/VHF)
organizate de batalionul de cercetare vor avea ºi direcþii radio de raport
pentru fiecare din aceste grupuri. Aceste grupuri vor fi conduse, cu
preponderenþã, prin tehnicã de comunicaþie pe unde scurte. Conducerea patrulelor de cercetare ce acþioneazã în dispozitivul de luptã propriu, dispuse pe mijloace blindate, va fi realizatã prin mijloace de comunicaþii pe unde ultrascurte.
Liniile de comunicaþii satelitare dubleazã sau substituie legãturile radio ale batalionului de cercetare cu eºalonul superior când distanþele depãºesc limita vizibilitãþii directe.
Din categoria liniilor de comunicaþii alternative, cele mai importante sunt: liniile de comunicaþii prin mijloace mobile destinate în
special asigurãrii legãturii între centrele de comunicaþii ale punctelor
de comandã, asigurãrii legãturii între centrele de comunicaþii ale punctelor de comandã ºi staþiile de adunare ºi expediere a documentelor/
SAED. Totodatã, curierii (personal nominalizat la nivel de batalion)
au o importanþã deosebitã pentru transmiterea de mesaje, între structurile de comandã ale batalionului de cercetare, când alte mijloace de comunicaþii nu sunt disponibile. În organizarea sistemului de comunicaþii
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a batalionului se pot utiliza, cu aprobarea eºalonului superior, servicii
puse la dispoziþie de reþelele publice de telecomunicaþie (telefonie, fax,
transmiteri de date criptate, INTERNET). Prin aceste servicii sunt asigurate ºi comunicaþiile sociale ale militarilor batalionului, ºi schimbul
de informaþii publice (neclasificate).
Un alt punct important în asigurarea comunicaþiilor batalionului
de cercetare îl reprezintã subsistemul informatic de comandã ºi control / C2IS. Acest subsistem informatic este destinat asistãrii activitãþilor, la nivelul centrelor de conducere proprii ºi ale subunitãþilor subordonate, fiind realizat prin intermediul staþiilor de lucru/terminalelor
de date constituite într-o reþea de lucru. Asigurarea interoperabilitãþii
între reþeaua de calculatoare a batalionului de cercetare ºi LAN ale diferitelor comandamente este obligatorie ºi se realizeazã prin sisteme de
calcul, pachete de programe/aplicaþii software ºi baze de date compatibile. Ca urmare, sistemul informatic al batalionului de cercetare trebuie sã fie flexibil, sã corespundã standardelor stabilite ºi sã permitã interconectarea prin reþele de routere sau de date cu alte sisteme informatice.
În concluzie, sistemul de comunicaþii ºi informatic al unui batalion de cercetare trebuie sã fie flexibil, gata în orice moment de adaptare dinamicã la cerinþele specifice ale desfãºurãrii operaþiilor în spaþiul de luptã modern.
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din Orientul Mijlociu (1)
ING. DR. MARIANA ANCUÞ

ecolul XXI numit, fãrã a exagera, „secolul marilor transforS
mãri”, ne aratã o lume care în doar câteva decenii a avut
parte de schimbãri ce, de regulã, se fãceau pe parcursul a sute de ani,
marcate majoritatea din ele de o violenþã extraordinarã. Pe de altã parte, avem un Occident care este confuz, supus unei presiuni venite din
douã pãrþi, una de peste ocean, cealaltã venitã dinspre Urali, ambele
luptând pentru putere ºi pentru pieþe noi de desfacere. Colaborarea
euroatlanticã a dus la „ocuparea” a douã þãri musulmane, Afganistan
ºi Irak, a dus, sub acoperirea ONU ºi NATO, la angajarea de forþe în
Liban, Kosovo, în Cecenia, dar ºi la instalarea de baze militare în multe alte þãri. Fie cã o recunoaºtem sau nu, Occidentul este în rãzboi cu
Orientul, fie el Mijlociu sau Îndepãrtat. Iar consecinþele acestei „relaþii” se pot vedea clar: din ce în ce mai mulþi creºtini se convertesc la
islamism (o dovedesc statisticile ONU sau UE) ” [2], din ce în ce mai
mulþi oameni aderã la cauza islamicã fãrã a trece la aceastã religie,
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condamnând ambiþiile imperialiste ale marilor puteri ºi goana lor dupã
resurse, aparent nelimitate în zona orientalã.
Ce ne poate spune trecutul? Indiferent cã este vorba de Orient
sau Occident, existã o lege nescrisã a lumii, poate cea mai importantã
din istoria noastrã: nu existã cauzã fãrã efect, unde existã miºcare va
exista ºi o contra-miºcare. Orice conflict, de mare sau micã întindere,
va avea întotdeauna ºi efect. Iar efectele conflictelor, orientale sau occidentale, vor fi globale. Care este punctul zero, de pornire a acestor
efecte? Sã menþionãm anul 632 (anul lui Mahomed) ca anul zero? Conflictul dintre cele douã lumi existã, este o realitate, ºi indiferent dacã
vorbim despre creºtini ºi mauri, despre Carol cel Mare sau califul
Harun-al Raºid, despre Francisc I sau Soliman Magnificul, despre înþelegerile mutuale dintre cele douã lumi sau despre admiraþia unora faþã de ceilalþi ºi reciproc, confruntãrile, fãrã a fi permanente sau simultane, cu ofensive ºi contraofensive, au contat pentru lume în întregul
ei. „Lumea musulmanã s-a format pe teritorii care au fost cândva mazdeene sau budhiste, precum Iranul sau India, dar ºi pe teritorii creºtine,
ca Asia Micã, Siria ºi Palestina, Egiptul ºi Nubia, Africa de Nord, teritorii a cãror populaþie s-a convertit, fie în totalitate, fie în mare parte.
Lumea creºtinã, cea anterioarã secolului al VI-lea, nu se putea constitui pe pãmânt musulman, iar recreºtinarea nu a reuºit decât în trei teritorii cucerite de ultima nãscutã dintre religiile monoteiste: în Sicilia, în
Spania ºi în Crimeea”[1]. Specific acestei lumi este faptul cã atunci
când ocupau un anumit teritoriu, ei preluau cultura ºi zestrea istoricã a
acestei civilizaþii, le mixau ºi apoi le treceau mai departe Occidentului
prin diferite canale, cum ar fi Spania. La rândul ei, colonizarea europeanã a transmis musulmanilor gândirea ºi ºtiinþa modernã, aceastã
coabitare generând schimburi care nu pot fi anulate de niciun discurs
politic ºi de nicio goanã dupã putere sau bani.
Istoria ne aratã cã principalele câmpuri de luptã au fost, în principal, Asia Micã ºi Spania, într-o mai micã parte Siria ºi Palestina, urmate de Balcani ºi Europa Centralã. Începând cu secolul al XV-lea, luptele s-au mutat în Marea Mediteranã, în Franþa, Italia, Africa de Nord,
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în special în Egipt, Nubia, Etiopia, Iran, urmate de India, Indonezia ºi
Afganistan. Tot istoria ne aratã cã lupte au existat ºi în interiorul acestor lumi, putem menþiona luptele dintre catolici ºi protestanþi, ºi luptele
dintre sunniþi ºi ºiiþi. A existat ºi existã (încã) cauza naþionalismului
mascatã de invocarea cauzei religioase ”[3]. Religia a fost ºi va rãmâne
cel mai bun pretext pentru un rãzboi. Mai recent, acest rãzboi se face
în numele democraþiei ºi a principiilor democratice, deºi utilizarea gazelor toxice sau a bombelor biologice în Irak numai „democratice” nu
pot fi. Iar cei care au avut de suferit au fost oameni din ambele tabere.
Uciderea, mai recentã, a civililor de cãtre georgieni nu poate fi consideratã de niciun om de pe planetã ca o pierdere „rezonabilã” pentru „libertate ºi democraþie”. La fel, reacþia rusã. Nu existã nicio logicã care
sã justifice atacurile din Pakistan, din Egipt sau din alte state, evenimente soldate cu civili morþi, nu cu „soldaþi cãzuþi la datorie”.
Pornind pe firul istoriei, folosindu-ne de dovezile lãsate posteritãþii de marii filozofi, teoreticieni, rãzboinici etc, putem spune cã islamismul apare în secolul al VII-lea, când creºtinismul este deja o religie
de sine-stãtãtoare, rãspânditã datoritã rãzboaielor purtate de Titus, care
cucereºte Ierusalimul în anul 70, sau datoritã cãlãtoriilor apostolilor lui
Isus. Pânã în 565, împãratul Iustinian a reconstituit Imperiul Roman,
mare parte pe un teritoriu care fusese ocupat de cãtre musulmani. Anii
care vor urma vor marca un rãzboi de uzurã, pe un teritoriu întins între
Imperiul Bizantin ºi Imperiul Persan sassanid, cele douã tabere împãrþindu-ºi lumea la vest de India ºi China ºi destrãmându-se, în acelaºi
timp, datoritã eforturilor depuse în lupta pentru victoria finalã”[1].
Anul 611 va fi anul revelaþiilor lui Mohamed ºi începutul unei noi ere.
Ce a urmat se ºtie. Noua religie a cuprins încetul cu încetul lumea islamicã, rupturi esenþiale producându-se între cele douã religii abrahamice, între evrei ºi mahomedani (Coranul spune: „noi i-am blestemat
pentru cã au rupt alianþa cu noi”)”[1].
Un prim conflict, cu important efect asupra lumii occidentale,
va fi invazia romanã a lui Augustus (24-25) asupra Yemenului, datoritã imensei sale bogãþii, continuatã de Traian, care va forma apoi pro-
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vincia Arabia. Moartea lui Mahomed a dus la dezlãnþuirea arabilor,
astfel cã, în mai puþin de un secol, ocupau un teritoriu uriaº, din Franþa
pânã în China, cuceresc Iranul (anul 655), apoi Armenia (prima þarã a
cãrei religie oficialã este creºtinismul) ºi avanseazã în Asia Micã.
Practic, doar asasinarea califului arab Othman va opri aceastã invazie.
Pacea care a urmat, pânã în 663, nu va salva Bizanþul de cãdere. Acest
lucru a dus la modificarea hãrþii întregii Europe, la decãderea sau la
formarea de noi state.
Conflictul din 635 – 670, dintre copþi ºi greci, va duce la intervenþia în forþã a generalului arab Amru ibn al-As în zonã, la forþarea
teritoriului ocupat ºi pornirea campaniei pentru ocuparea oraºului
Cairo. Rezultatul este lesne de prevãzut: dupã Siria, Mesopotamia, va
fi rândul Egiptului sã fie ocupat. Statisticile istorice ne aratã cã, la sfârºitul perioadei cruciadelor, numãrul creºtinilor existenþi în Egipt nu depãºea zece la sutã din populaþie. În paralel cu acest eveniment s-a desfãºurat cucerirea Africii de Nord. Generalul Hasan ibn al-Numan, în
693, va fi cel care va cuceri ºi supune acest þinut. Moºtenitorii acestuia au considerat cã era de datoria lor sacrã sã continue tradiþia cuceririlor arabe aºa cã, începând cu secolul al V-lea, vor privi cãtre Spania.
Invazia Spaniei începe prin cucerirea Cadizului, oraºelor Malaga ºi
Cordoba, urmeazã Toledo, Saragossa, Merida, Tortosa, Valencia,
Barcelona, Ampurias ºi tot aºa, pânã când întreaga peninsulã este sub
mâna islamului, ºi asta doar în doi ani. Abia în 737, Alfons I-ul Catolicul va începe Reconquista. Interesant este faptul cã arabii au avut nevoie de doi ani sã cucereascã Spania, europenii vor avea nevoie de opt
secole s-o recucereascã. Odatã cãzutã Spania, va urma Franþa. Chiar
dacã mai puþin cunoscutã, bãtãlia din Galia va avea un efect deosebit,
lucru care se va vedea din notãrile tuturor istoricilor. În primul rând
pentru cã, deºi arabii conduºi de generalul al-Sahm, iar apoi de generalul Anbassa aveau cale liberã pentru ocuparea întregii Europe, totuºi
aceºtia s-au oprit în mod inexplicabil, timp în care ducele Eudes de
Aquitania îºi va lua revanºa. Revanºa arabã nu va întârzia, va avea loc
în Moussais, ºi va constitui, conform cronicarului Isidor de Beja, con-
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fruntarea dintre armata francã numitã „europenses” ºi islam. Istoricul
Jean-Paul Roux va spune cã „Europa pe care o construim noi astãzi s-a
nãscut în secolul al VIII-lea din confruntarea cu islamul” ”[1]. Francii,
conduºi de Carol Martell, vor învinge ºi vor iniþia contraofensiva creºtinismului.
Secolul al X-lea va fi marcat de procesul de descompunere a
marelui imperiu arab, apar tot mai multe califate ºi principate. Începând cu 944 apar primele imperii turceºti islamizate. Armatele care se
confruntã cu armatele creºtine nu mai sunt arabe, berberii fiind mai numeroºi decât arabii. Secolele al VIII-lea ºi al IX-lea vor fi marcate de
rãzboaiele bizantino-arabe, cu armistiþii ºi perioade de pace reduse. În
primul rând Bizanþul pierduse imense teritorii în Africa, nemaiavând
decât Siria ºi Palestina. Aceste lupte ºi-au gãsit ecoul în una din cele
mai neaºteptate cronici istorice: în Biblie. Masacrul de la Samarra, ºi mai
ales martirajul celor 42 de bizantini, omorâþi pentru refuzul de a-ºi renega religia, va deveni unul din argumentele cele mai folosite de cãtre
creºtini în pornirea cruciadelor. Victoria din 863, de la Malatya, va fi
consideratã cea mai importantã victorie a creºtinismului înainte de cruciade.
Carol cel Mare va fi unul dintre conducãtorii care va porni procesul de recucerire a teritoriilor de la arabi. Aºa cum am spus, procesul va dura opt secole, iar motivul nu va fi lipsa de coeziune a creºtinilor. Dimpotrivã. Problema o va constitui populaþia non-islamicã, mai
exact berberii, mozarabii, evreii, spaniolii convertiþi etc, practic, populaþia majoritarã din emirate sau califate ºi care beneficiau din plin de
bogãþia arabã. Dacã ar fi sã rezumãm istoria perioadei cuprinse între
secolele al VIII-lea ºi al X-lea, am putea spune cã a fost un lung ºi prelungit rãzboi de gherilã, cu campanii peste campanii, cu razii, cu operaþii de jaf ºi rãzbunare.
Tot aici trebuie sã-l menþionãm pe Suleiman Magnificul care a
înfiinþat velaiatul Irak, al cãrui teritoriu cuprindea ºi actualul teritoriu
al Kuweitului. Acest velaiat a existat practic pânã la Primul Rãzboi
Mondial, Conferinþa de Pace care a urmat modificând graniþele þãrilor
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orientale ºi, evident, balanþa de putere din zonã. Ca o parantezã, acesta a fost ºi unul din motivele invocate de partea irakianã în momentul
invaziei Kuweitului”[4].
Revenind la Reconquista, trebuie sã subliniem cã la sfârºitul secolului al X-lea nu arabii erau cei care luptau cu creºtinii, ci mercenarii, numeroºi, rezultaþi din amestecul cu popoarele din teritoriile ocupate: berberi în Occident, iranieni din Khorassan, turci în Orient. Iar lipsa
iniþiativei acestora va permite creºtinilor, în primul rând spaniolilor, sã
atace frontal. Ferdinand I-ul, regele Castiliei ºi Leonului, ºi fiul sãu,
Alfons al VI-lea, vor fi autorii reali ai acestei recuceriri. Pornind campania din Franþa ºi înaintând ferm cãtre Spania, victoria finalã o constituie cucerirea oraºului Toledo, la 25 mai 1085. Din nou istoria va fi
scrisã de marii trubaduri, de scriitori, muzicieni ºi filozofi. Dacã dupã
cucerirea oraºului Toledo a urmat o perioadã de eºecuri pentru creºtini,
sosirea lui Don Rodrigo Diaz, numit El Cid, va da un nou avânt Reconquistei. Guilhem de Castro ºi apoi Corneille îl vor face nemuritor pe
acest general spaniol.
Secolul al XI-lea va însemna apariþia turcilor pe harta lumii. Ei
erau cunoscuþi de bizantini, se impuseserã pe vremea lui Attila (453),
dar apoi s-au împrãºtiat în state de mai micã întindere ºi putere. De
exemplu, primul imperiu turc din stepe, numit „tu-kiu”, va exercita o
influenþã puternicã în Ucraina de sud, pe care o va ºi ocupa ulterior, ºi
va avea relaþii diplomatice cu Constantinopolul. Formarea statelor turceºti independente, al karakhanizilor ºi al ghaznevizilor, va determina
modificarea raportului de forþe de pe harta lumii ºi va pregãti marea invazie turcã. Astfel, dacã în 1044 turcii selgiucizi erau la Hamadan, în
1059 se gãseau deja în Ispahan, în 1060 în Alep, în 1071 în Damasc,
iar în 1085 stãpâneau Anatolia. Fãrã a fi legaþi etic de vreo religie,
aceºtia vor adapta musulmanismul la tradiþia ºi credinþa lor, dovedind,
cel puþin la început, aceeaºi indulgenþã ca a arabilor în convieþuirea cu
alte popoare cucerite. Totuºi, cucerirea Armeniei, prima þarã cu religie
creºtinã, religie oficialã, a fost punctul de pornire a pregãtirilor pentru
cruciade. Henric al IV-lea va conduce o armatã de pelerini în speranþa
vanã cã va reuºi eliberarea creºtinilor din Orient. Va scãpa cu viaþã

128

www.rft.forter.ro

Efectele globale ale istoriei conflictelor din Orientul Mijlociu

doar datoritã intervenþiei suveranului Egiptului. Urmãtorul, Petru Pustnicul, printr-o serie de predici va reuºi sã introducã în mentalitatea ºi
gândirea împãraþilor ºi regilor europeni ideea „rãzboiului sfânt” contra
necredincioºilor, faptul cã „acei care luptã îºi vor rãscumpãra pãcatele,
vor primi iertarea de la Dumnezeu ºi vor câºtiga rãsplata eternã”[1].
Ironia constã în faptul cã ºi musulmanii aveau exact aceeaºi gândire ºi
vor acþiona, de atunci ºi pânã în prezent, la fel. Prima cruciadã se va
termina cu victoria cruciaþilor dupã masacrarea tuturor locuitorilor din
Ierusalim, adicã a celor fãrã apãrare: cucernici, asceþi, doctori, filozofi,
lucru confirmat ºi de Guillaume de Tyr dar ºi Saladin. Aceastã victorie a ridicat moralul creºtinilor ºi în anii care au urmat istoria abundã
de rãzboaie de uzurã între spanioli ºi almohazi (islamiºti adepþi unui
monoteism extrem de strict), între mauri ºi spanioli sprijiniþi de francezi (bãtãlia de la Las Navas de Tolosa – una din cele mai mari ºi faimoase bãtãlii din istorie) etc. Anul 1212 va fi una din cele mai importante date din istorie pentru cã, în acest moment, dupã 300 de ani de
dominaþie musulmanã, Cordoba redevine creºtinã. Cruciada creºtinã a
impus organizarea þinuturilor cucerite. Sunt constituite iniþial douã ordine militaro-religioase: Ordinul Ospitalierilor ºi Ordinul Templierilor.
Ambele au dobândit putere, atât financiarã cât ºi militarã, dar mai presus de toate au dobândit putere politicã. Vremea cruciaþilor a însemnat
încruciºarea drumurilor templierilor cu cea a câtorva conducãtori arabi,
în special Saladin, care a determinat o serie de evenimente de importanþã deosebitã pentru politica europeanã. În primul rând, Saladin a
profitat de luptele interne dintre cruciaþi, de pe teritoriul Ierusalimului
ºi reuºeºte sã ocupe Þara Sfântã, determinând o limitare a posesiunilor
latine din Orient. Pe de altã parte, determinã realizarea unei alianþe între conducãtorii franci ºi cei saxoni (Richard Inimã de Leu). Aceastã
alianþã va duce la învingerea lui Saladin în 1189 dar ºi la crearea unui
armistiþiu între mauri ºi englezi: cruciaþii capãtã posesia asupra coastei dintre Tyr ºi Jaffa, iar creºtinii capãtã dreptul de a merge în pelerinaj la Ierusalim. Pe mãsurã ce timpul trece, animozitãþile par sã se stingã, Foucher de Chastres scriind, la începutul secolului al XII-lea: „Occidentali, noi ne transformãm în locuitori ai Orientului” [1]. Are loc un
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puternic schimb între cele douã civilizaþii, comercial ºi mai ales financiar. Se fac alianþe între cei care odinioarã erau duºmani. De exemplu,
alianþa dintre musulmani ºi francii cruciaþi împotriva altor musulmani.
Lupta continua desigur, dar ea era pentru posesiunile din Spania ºi mai
puþin pentru teritoriile orientale. Moartea lui Saladin va determina noi
tensiuni. Se vor pregãti noi cruciade. Cea de a cincea, numitã ºi „Cruciada copiilor” va însemna un eºec rãsunãtor pentru creºtinãtate. Totuºi, acest eºec va însemna implicarea unui nou actor, cea a regelui ungar Andrei al II-lea, care impune o nouã gândire tacticã: nu se poate
vorbi despre supravieþuirea Ierusalimului dacã se ignorã importanþa
Egiptului în aceastã zonã. Operaþiunea militarã din 1219 va duce la obþinerea Palestinei de la sultanul din Cairo. Iluzorie ofertã. Urmeazã a
ºaptea cruciadã ºi invazia lui Ludovic cel Sfânt. Cruciadã care, pe lângã piederile mari, oameni ºi bani, din partea ambelor tabere, va permite invazia mongolã din nord ºi pânã în Orientul Apropiat ºi Europa de
Est. Vor cuceri India în 1271-1297, Japonia în 1274, Indochina în
1257-1288. Cu toate acestea, nu au încercat nicio alianþã cu Europa
creºtinã. ªi totuºi, dacã ar fi realizat-o, atunci lumea islamicã nu ar fi
existat astãzi. Mongolii se vor amesteca în timp cu musulmanii, vor
sfârºi prin a se converti la islamism, evitând creºtinismul bigot ºi inumanizat de clerici [4].
(continuare în nr.1 din 2010)
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D

atoritã faptului cã acest concept este unul de accepþiune
mai recentã, întâlnim, aºa cum este ºi normal, mai multe
definiþii ale rãzboiului asimetric.
Sã începem cu definiþia din „Dicþionarul explicativ al limbii române”, unde asimetria este definitã ca lipsã de simetrie. Cum însã simetria semnificã „proprietatea unui ansamblu spaþial de a fi alcãtuit
din elemente reciproc corespondente ºi de a prezenta, pe aceastã bazã, anumite regularitãþi: proporþionalitate, concordanþã, armonie între pãrþile unui tot, între elementele unui ansamblu etc., distribuþie
egalã, regulatã, armonioasã a pãrþilor unui tot, a elementelor unui
ansamblu, … “1, rezultã cã asimetria este o caracteristicã a proceselor ºi
fenomenelor materiale ºi imateriale, datã de tot ceea ce le diferenþiazã
ºi particularizeazã în relaþia dintre ele.
Rãzboiul modern devine din ce în ce mai puþin o confruntare directã între douã armate ale unor state sau alianþe, ºi tot mai mult o con-
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fruntare între douã forþe disproporþionate economic ºi militar, în care
fiecare parte încearcã sã gãseascã noi tehnici de a câºtiga lupta.
Rãzboiul asimetric poate fi privit ca un tip de rãzboi în care o
forþã superioarã, pregãtitã dupã o anumitã doctrinã, se confruntã cu un
oponent dificil de identificat ºi de lovit ºi cu care nu poate stabili un
dialog coerent ºi permanent.
Sunt astfel estimate trei domenii potenþiale ale rãzboiului asimetric:
1. natura asimetricã a oponentului însuºi;
2. natura asimetricã a idealurilor oponentului;
3. metodele asimetrice pe care un oponent le-ar putea adopta
pentru a contracara avantajul calitativ ºi cantitativ al adversarului ºi
pentru a-i submina voinþa, credibilitatea ºi influenþa.
Conform conceptelor militare, ameninþarea asimetricã este o
ameninþare care emanã din potenþiala utilizare a unor mijloace sau metode de evitare a potenþialului unui oponent, concomitent cu exploatarea punctelor slabe, în scopul obþinerii de rezultate disproporþionate2.
Totodatã, rãzboiul asimetric poate fi înþeles ca un conflict care eludeazã deopotrivã atât legile pãcii, cât ºi pe cele ale rãzboiului ºi care, prin
urmare, poate fi interpretat la fel de vechi ca însuºi rãzboiul, întrucât
totdeauna a existat o confruntare între cel puternic (sau alianþa puternicã) ºi cel slab.
Dacã vom pleca de la înþelegerea termenilor de „terorism”, „insurgenþã” sau „gherilã”, vom constata cã acestea, alãturi de altele, sunt
forme ale acþiunii sau reacþiei de tip asimetric.
Aºa cum afirmam, rãzboiul asimetric este studiat încã din anii
’90 ºi s-a putut observa cã, într-un fel, majoritatea rãzboaielor de pânã
acum au avut ºi laturi asimetrice. Asimetria este o cale importantã spre
eficacitatea acþiunilor teroriste. Terorismul dã grupurilor mici mijloacele pentru a ataca cu succes o forþã mai mare, pe care nu ar putea-o
angaja într-o acþiune militarã de tip clasic.
Insurgenþa este miºcarea organizatã ce urmãreºte rãsturnarea
guvernului constituit prin utilizarea acþiunilor subversioniste ºi a conflictului armat. Puterea politicã este principala þintã a insurgenþei3.
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Contrainsurgenþa este reprezentatã de acele acþiuni militare,
paramilitare, politice, economice, psihologice sau acþiuni civice adoptate de guvern pentru a înfrânge insurgenþa4.
Tacticile insurgente sunt menite sã slãbeascã puterea combativã
a inamicului ºi sã câºtige sprijinul populaþiei. Tacticile insurgenþilor
vizeazã urmãtoarele direcþii:
• dacã trupele aliate apar - elementele insurgente dispar;
• dacã trupele aliate se apãrã - elementele insurgente hãrþuiesc;
• dacã trupele aliate se retrag sau au un punct slab - elementele
insurgente atacã.
Tacticile insurgente (de guerilã) sunt în general bazate pe celule
mici care desfãºoarã acþiuni bazate pe tehnicile de infanterie, folosesc
intens informaþiile culese, planificã detaliat acþiunile, folosesc tehnici
simple de manevrã, surprindere, infiltrare ºi de subminare a moralului
inamicului (forþelor aliate). Bazele de dispunere a forþelor de guerilã
sunt bine securizate ºi beneficiazã de o reþea de avertizare timpurie bine pusã la punct, formatã din luptãtori ºi din civili simpatizanþi ai acestora.
Operaþiile împotriva forþelor insurgente sunt menite sã stabileascã controlul ariilor de rezistenþã, sã elimine forþa insurgentã, sã
sprijine reconstrucþia ºi restabilirea ordinii. Aºadar, se pot contura douã mari direcþii de combatere a insurgenþei, respectiv operaþii letale ºi
operaþii non-letale.

Operaþiile letale
Cea mai bunã metodã de a separa insurgenþii de populaþia civilã
este eliminarea acestora. Acest lucru nu este întotdeauna posibil, iar
forþele aliate încearcã sã creeze un mediu ostil insurgenþilor, urmãrind
câºtigarea simpatiei populaþiei civile.
Obiectivele generale ale operaþiilor letale sunt:
- securizarea, protejarea ºi separarea populaþiei civile de forþele
insurgente;
- neutralizarea/înfrângerea forþelor insurgente5.
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Încercând o nouã strategie în abordarea operaþiilor letale prin
conceptul „Gãseºte, fixeazã, distruge ºi exploateazã” versus „Cautã,
curãþã, menþine ºi construieºte” se urmãrea îndeplinirea câtorva etape
esenþiale necesare dobândirii ºi exploatãrii succesului, iar acestea erau:
1. Descoperã
2. Fixeazã
3. Loveºte
4. Exploateazã
Ultimul concept – „Exploateazã” – nu apãrea foarte des, în lucrãrile de specialitate fiind întâlnite doar primele trei etape.
Operaþiile Combat au ca þintã primarã elementele de guerilã din
forþele insurgente.
Tacticile Combat îndreptate împotriva guerilei sunt destinate
gãsirii inamicului în funcþie de mãrimea acestuia, fixãrii acestuia, iar
ulterior, distrugerii lui. Aceste trei etape sunt urmate de ultima etapã „Exploateazã”. O atitudine defensivã a unei patrule aflatã în arie permite insurgenþilor sã concentreze forþe superioare, implicit sã producã
pierderi severe dar ºi scãderea moralului6.
Aceste patru etape au un pronunþat caracter ofensiv/agresiv, lucru de altfel necesar pentru a menþine iniþiativa în teatrul de operaþii
din Afganistan. În ultima vreme, dorindu-se punerea accentului pe populaþie ºi diminuarea rolului acþiunilor ofensive din teatrul de operaþii,
sunt folosite alte etape, acestea fiind:
1. Cautã
2. Curãþã
3. Menþine
4. Construieºte
Se observã cã, spre deosebire de primele etape în care doar ultima avea un caracter mai puþin ofensiv, în noua concepþie, douã din cele patru etape sunt îndreptate cãtre populaþie, ca principal obiectiv al
luptei contrainsurgenþei.
În practicã au fost întâlnite douã niveluri de angajare letalã a insurgenþilor. Primul nivel este cel local, în care forþele coaliþiei acþio-

134

www.rft.forter.ro

Operaþii specifice rãzboiului de tip asimetric.
Contrainsurgenþa în teatrul de operaþii din Afganistan; operaþiile letale

neazã împreunã cu forþele ANSF, fiind angajate în antrenarea ºi monitorizarea acestora (ETT, ANA Traning sau PMT) pentru descoperirea,
fixarea ºi neutralizarea forþelor insurgente de mici dimensiuni dar care
sunt bine echipate ºi dotate. Al doilea nivel de angajare este cel al forþelor regulate ale coaliþiei sau ale naþiunii-gazdã împotriva forþelor principale ale insurgenþilor. Astfel de operaþii se desfãºoarã în provinciile
din sudul Afganistanului, în special în provinciile Helmand ºi Kandahar.
În lupta la nivel local împotriva insurgenþei, cele mai eficace
subunitãþi ce pot fi angajate sunt subunitãþile de nivel companie, care
pot opera cu uºurinþã în interiorul comunitãþilor sau a grupurilor pentru a putea descoperi, fixa ºi distruge inamicul.
Plecând de la posibilitãþile în timp ºi spaþiu a unitãþilor dislocate
în baze se poate estima cã:
• Un pluton poate securiza o bazã ºi poate, cel mult, sã trimitã
un QRF de nivel grupã la o distanþã în care pot fi sprijiniþi de mijloacele de foc avute la dispoziþie (ex.artileria sau aruncãtoarele din bazã)
sau de cãtre CAS – sprijin aerian apropiat.
• O companie poate securiza o bazã ºi poate desfãºura acþiuni de
nivel pluton întãrit în interiorul ariei de operaþii, pãstrând o forþã de nivel pluton pentru QRF.
• O structurã de forþe de nivel batalion sau batalion întãrit poate
securiza o bazã ºi poate desfãºura acþiuni de nivel 1 - 2 companii întãrite, ceea ce comportã acþiuni letale ºi non-letale specifice operaþiilor
de stabilitate ºi sprijin.
În concluzie, succesul pe termen lung al acþiunilor de contrainsurgenþã depinde de modul în care populaþia îºi asumã responsabilitatea propriilor probleme ºi acceptã autoritatea guvernului ales.
Note:
1. Academia Românã, Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan”, Dicþionarul explicativ al limbii române, ediþia a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 1998.
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2. Ministerul Apãrãrii, AAP 6 – Glosar NATO de termeni ºi definiþii (englezã, francezã ºi românã), Ministerul Apãrãrii, Bucureºti, 2007.
3. Department of Defense, JP 1-02 Dictionary of Military and Associated
Terms, 2009.
4. Ibidem.
5. Center for Army Lessons Learned (CALL), Handbook – „Southern
Afghanistan COIN Operations”, Fort Leavenworth, 2006.
6. Ibidem.
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nsurgenþa este la fel de veche ca ºi rãzboiul în sine, fiind o
I
extensie organizatã a luptei politico-militare destinatã slãbirii
controlului ºi subminãrii legitimitãþii unui guvern ales prin preluarea
puterii sau a altor poziþii ale autoritãþilor politice, concomitent cu
creºterea controlului.
Nu este suficient ºi viabil sã se ia în considerare doar soluþiile
letale pentru înfrângerea insurgenþei. Forþele proprii trebuie sã se gândeascã la soluþii non-letale ºi la oportunitãþile de utilizare a acestora în
câmpul de luptã.
Obiectivul principal al operaþiilor non-letale este populaþia. Din
pãcate, datã fiind complexitatea contrainsurgenþei ºi dinamica dintre
afganii susþinãtori ai insurgenþei ºi aceia în aria cãrora se desfãºoarã
acþiuni insurgente, o concentrare strictã doar pe antrenarea forþelor de
securitate afgane (ANSF- Afghan National Security Forces) pentru a
combate insurgenþa va conduce, inevitabil, la împingerea populaþiei
spre insurgenþã, ºi nu spre susþinerea ANSF.
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Nu este acceptat sã se gândeascã secvenþial din prisma operaþiilor de stabilitate ºi sprijin, considerându-se cã dacã se realizeazã, în primul rând, securitatea mediului se poate lucra etapizat pentru stabilizarea infrastructurii esenþiale ºi a legitimitãþii guvernului, urmate de independenþa economicã. Dacã operaþiile COIN (counter-insurgency)
sunt tratate doar ca acþiuni de eliminare a „bãieþilor rãi”, singurul efect
obþinut va fi acela de orientare a unei pãrþi tot mai mari a populaþiei
spre insurgenþã.
Succesul pe termen lung al înfrângerii insurgenþei va fi pe deplin
obþinut doar dacã populaþia localã sprijinã guvernul afgan, forþele de
securitate ºi forþele de coaliþie. Pentru a atinge acest nivel este imperativ necesar ca populaþia civilã sã poatã avea mai multe opþiuni în ceea
ce priveºte îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, sã perceapã guvernarea ca una
de calitate, lipsitã de îndoieli majore, care oferã populaþiei diferite
oportunitãþi pentru un trai mai bun, mai ales în zonele cunoscute ca
sanctuare ale insurgenþei1.
În urmãtoarele paragrafe am sã mã opresc doar asupra unor probleme de noutate din cadrul operaþiilor non-letale, ca parte a operaþiilor de contrainsurgenþã.

Operaþiile civil-militare
Acþiunea civicã poate contribui la dezvoltarea unei opinii publice favorabile ºi poate învinge insurgenþa. Comandanþii militari sunt încurajaþi sã se implice în proiectele acþiunilor civice, în mãsura în care
aceastã implicare nu îi sustrage de la îndeplinirea atribuþiilor de serviciu.
Autoritãþile locale sunt cele care pot crea imaginea unei guvernãri responsabile ºi capabile. În astfel de operaþii, militarii lucreazã cu
autoritãþile locale civile, ONG-urile ºi populaþia civilã.
Obiectivele acþiunilor civil-militare în operaþiile contrainsurgenþei sunt:
• contribuþii substanþiale la dezvoltarea naþiunii þãrii-gazdã;
• obþinerea suportului, loialitãþii ºi respectului populaþiei locale
pentru guvernul þãrii lor.
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Principiile operaþiilor civil – militare cuprind:
• conservarea resurselor ºi dezvoltarea unei economii durabile;
• ducerea la îndeplinire a indicaþiilor primite pe canalele de comandã.
Construcþia ºi reconstrucþia – acþiunea civicã poate include asistarea populaþiei locale în construcþia ºi reconstrucþia sistemului de comunicaþii, ºcolilor, bisericilor, sprijinirea agriculturii ºi distribuirea
ajutoarelor de urgenþã (mâncare, haine, medicamente).
Scãderea ºomajului – programele civice sunt de obicei desemnate pentru angajarea unui numãr cât mai mare de civili, pânã când
economia devine din nou funcþionalã. Energiile civililor trebuiesc ghidate spre canale constructive.
Încurajarea activismului – acþiunea civicã este un instrument de
încurajare a populaþiei civile active de a se opune forþei insurgente ºi
de a participa activ la acþiunile de sprijinire a operaþiilor de combatere
a insurgenþei2.

Echipele de reconstrucþie provinciale (PRT)
Echipele de reconstrucþie provinciale (PRT) îmbunãtãþesc abilitãþile autoritãþilor locale, districtuale ºi provinciale de a guverna ºi a
disemina autoritatea guvernamentalã în rândul populaþiei locale. La
aceastã datã existã în Afganistan 42 de naþiuni care contribuie cu
trupe, însumând aproximativ 61.130 de soldaþi ºi 26 de echipe PRT3.
Echipele de reconstrucþie provinciale desfãºoarã o gamã largã
de operaþii pentru:
– promovarea unei bune guvernãri ºi a justiþiei;
– dezvoltarea unui sistem de securitate efectiv prin antrenarea ºi
supravegherea forþelor ANSF;
– facilitarea reconstrucþiei, dezvoltãrii ºi creºterii economice.
Acestea vor crea, într-un final, condiþiile necesare dezvoltãrii fãrã ajutor a prosperitãþii ºi vor crea un cadru sigur, stabil ºi securizat.
Prin utilizarea anumitor metode ºi strategii, PRT-urile fac posibilã reorientarea populaþiei civile dinspre insurgenþã înspre susþinerea
eforturilor coaliþiei.
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Activitatea PRT-urilor este consideratã esenþialã pentru strategia orientatã pe cele trei direcþii „securitate, guvernare ºi dezvoltare”,
aplicatã în Afganistan.
Prin utilizarea efectivã a asistenþei civile, prin crearea de simboluri ale adevãratului progres, cum ar fi serviciile locale de strictã necesitate ºi asigurarea locurilor de muncã la nivelul rural, insurgenþa este
combãtutã chiar în ariile unde aceasta are zona cea mai propice de recrutare a luptãtorilor. Mai mult, proiectele vizibile în domeniul infrastructurii, recunoscute ºi acceptate de populaþia civilã ca fiind semne
ale progresului guvernului, pot fi folosite cu succes în campaniile IO
(Information Operations).

KLE (Key Leader Engagement)
Acþiunile de angajare a liderilor-cheie locali fac parte din acþiunile CIMIC sau pot fi desfãºurate pe timpul misiunilor de rutinã (patrulãri regulate, posturi de observare, patrule de cercetare).
Totodatã, astfel de acþiuni pot face parte din planurile de operaþii mai complexe ale unor grupãri de forþe, din anumite zone de operaþii, pentru a explica acþiunile desfãºurate ori care urmeazã sã aibã loc
sau pentru a pãstra populaþia localã departe de anumite zone.
Prin desfãºurarea unor astfel de acþiuni, forþele de coaliþie pot
stabili contacte ce pot fi exploatate de forþele specializate pentru obþinerea de informaþii necesare desfãºurãrii operaþiilor, asigurãrii protecþiei forþelor sau pentru promovarea temelor IO/ PSYOP. De asemenea,
se pot stabili necesitãþile populaþiei ºi determina cele mai eficiente metode de interacþiune a autoritãþilor guvernamentale cu populaþia din
arie pentru câºtigarea încrederii în autoritãþi ºi acþiunile acestora.

Operaþiile psihologice (PSYOPs)
Acest tip de operaþii utilizeazã întâlnirile faþã în faþã ca metodã
primarã de comunicare. În Afganistan rata literaþilor este foarte scãzutã, în special în zona ruralã, de aceea produsele tipãrite pot sã nu dea
rezultatul scontat. Þinând cont de faptul cã la nivelul unui sat poate fi
o singurã persoanã care sã ºtie sã scrie ºi sã citeascã, este lesne de înþe-
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les cã diseminarea mesajului de pe produsele tipãrite poate fi alteratã
sau interpretatã.
Posturile de radio sunt cele mai eficiente mijloace pentru diseminarea mesajelor cãtre o mare parte a populaþiei, putând fi recepþionate ºi în afara oraºelor ºi putând fi asimilate atât de populaþia educatã,
cât ºi de cea fãrã ºcoalã. Aceste mesaje, transmise în limba localã (fie
dari sau pastho) sunt recepþionate de cãtre auditor aºa cum sunt, nealterate. Aparatele de recepþie se regãsesc în permanenþã printre produsele distribuite populaþiei locale în cadrul misiunilor CIMIC, acestea
fiind specifice condiþiilor din Afganistan – respectiv pot fi alimentate
de la baterii, de energia solarã sau de la un magnetou. Pentru difuzarea
emisiunilor radio se folosesc atât posturi de radio fixe, cât ºi staþii radio
mobile, capabile sã emitã pe distanþe mici.
În prezent, staþiile radio difuzeazã mesaje PSYOPs, IO (Information Operation) sau mesaje de inducere în eroare a insurgenþilor
care urmeazã direcþiile temelor aprobate. Un exemplu de mesaj IO este
urmãtorul: „Forþele de coaliþie vor acþiona în zona voastrã în cooperare
cu forþe ale guvernului legitim afgan” , în timp ce un mesaj de inducere în eroare va anunþa desfãºurarea unor operaþii într-o anumitã zonã ºi
care se vor desfãºura în altã parte.
„Mulahii mobili” – este o metodã folositã cu succes de forþele
PSYOP. Folosirea unui mulah sau mawlowi (lideri religioºi) ºi a unui
lider Tadjik împreunã a fost identificatã ca fiind o metodã foarte pertinentã de diseminare a mesajelor, cunoscut fiind faptul cã, aceºtia sunt
ascultaþi - cuvintele lor sunt considerate a fi cuvintele lui Allah - iar
cererile lor sunt, de obicei, respectate de cãtre populaþia civilã. Având
aceºti doi mulahi lucrând împreunã ºi în sprijinul forþelor de coaliþie ºi
al ANSF, sunt anihilate mesajele insurgenþilor care afirmã cã forþele de
coaliþie încearcã sã îndepãrteze poporul afgan de islam. Strategia actualã aplicatã presupune includerea „mulahilor mobili” în grupurile ce
desfãºoarã acþiuni CIMIC, de obicei post-acþiune ºi care mai pot cuprinde: o echipã medicalã care sã desfãºoare acþiuni în sprijinul populaþiei civile; cel puþin un reprezentant al guvernului afgan care este
disponibil (de preferat guvernatorul sau vice-guvernatorul); un repre-
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zentant PSYOP al forþelor de coaliþie; cel puþin un reprezentant al forþelor de coaliþie ºi unul afgan de la afaceri civile4.
Programele de genul celor „de reconversie” – sunt folosite cu
precãdere de cãtre membrii guvernului afgan pentru a determina luptãtorii insurgenþi sã renunþe la luptã ºi sã sprijine legitimitatea acestuia.
Acest tip de program nu este de mare succes în partea de sud a Afganistanului, unde insurgenþa este cea mai pronunþatã ºi unde luptãtorii
insurgenþi gãsesc o puternicã susþinere în rândul populaþiei civile.
Totodatã, acei luptãtori care acceptã sã renunþe la luptã o fac doar pentru a determina forþele de coaliþie sã nu îi mai urmãreascã ºi nu din alte
motive, iar perioada de renunþare la luptã este direct influenþatã de prezenþa forþelor de coaliþie în zonã.
Note:
1. Center for Army Lessons Learned (CALL), Handbook – „Southern
Afghanistan COIN Operations”, Fort Leavenworth, 2006.
2. Ibidem.
3. http://www.globalsecurity.org/military/library/news
4. Ibidem.
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ucrarea cu titlul de mai sus, realizatã în cadrul Bazei de
L
Instruire pentru Vânãtori de Munte „Bucegi”, urmãreºte sã
aducã în atenþie importanþa adaptãrii tehnicilor ºi procedurilor de instruire a vânãtorilor de munte la condiþiile specifice teatrelor de operaþii, precum ºi a realizãrii compatibilitãþii ºi complementaritãþii acestor
metode de pregãtire - folosite de trupele române de vânãtori de munte
- cu cele ale armatelor statelor membre NATO.
Flexibilitatea acþionalã, exprimatã de capacitatea de asamblare
rapidã a subunitãþilor în formaþii mici, în acord cu natura obiectivului,
precum ºi faptul cã modificãrile în domeniul armamentului, echipamentului ºi tehnologiilor nu au condus la o diminuare vizibilã a impactului semnificativ asupra capabilitãþilor unei unitãþi de vânãtori de
munte, certificã faptul cã trupele de vânãtori de munte pot desfãºura
operaþii militare în misiuni internaþionale.
Trupele de vânãtori de munte au un atu faþã de celelalte arme
prin faptul cã sunt mai puþin costisitoare din punct de vedere al instrui-
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rii ºi întreþinerii, au tehnica uºoarã ºi pot acþiona în orice formã de relief, sunt dotate cu mijloace mobile care pot asigura manevra în teren
greu accesibil; astfel, trupele alpine capãtã un rol crescând, atât pentru
armata românã, cât ºi pentru NATO.
Multitudinea misiunilor desfãºurate în teren muntos este datã de
cele 38 de procente din întreaga suprafaþã a globului, ocupate de terenul muntos. Majoritatea vârfurilor muntoase care pot fi întâlnite în deºert, junglã sau zone cu climat rece reprezintã multiple provocãri pentru operaþiile militare. Terenul muntos necesitã echipament special,
pregãtire specificã ºi aclimatizare.
Din punct de vedere istoric, lupta în teren muntos s-a desfãºurat
pentru a cuceri crestele – înãlþimile ºi defileele sau trecãtorile. Modificãrile în domeniul armamentului, a echipamentului ºi tehnologiilor nu
au condus la o modificare majorã a cerinþelor impuse de mediul montan ºi nici nu au diminuat impactul semnificativ pe care îl au condiþiile severe de mediu asupra capabilitãþilor ºi echipamentului unei unitãþi, precum ºi dificultatea extrem de mare în domeniul deplasãrii terestre care apare în terenul muntos.
Instruirea vânãtorilor de munte pentru acþiunea în zona muntoasã pune accentul pe configuraþia neliniarã ºi etajatã/pe verticalã a
câmpului de luptã, aplicarea concepþiei manevriere, caracterul descentralizat al execuþiei, iar terenul muntos din Afganistan - de exemplu reclamã prezenþa unor astfel de trupe în zonã, în timp ce calitatea pregãtirii vânãtorilor de munte îi recomandã pentru acest gen de misiuni.
În fizionomia acþiunilor militare întrunite multinaþionale, spaþiul
ºi timpul, în corelaþie cu mobilitatea, se implicã în forme ºi grade diverse, influenþeazã arhitectura acþiunilor militare, direct sau indirect,
având consecinþe imprevizibile asupra scopului final.
Peisajul muntos al Afganistanului este extrem de defavorabil armatelor robuste: el îi împiedicã sã ducã ofensive mari pe un front larg,
ofensive concepute pentru a zdrobi forþele insurgente mult mai slabe,
atât la nivel calitativ, cât ºi cantitativ.
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În locul unei victorii clare dupã o bãtãlie decisivã, forþele coaliþiei sunt obligate sã se acomodeze unui lung rãzboi de uzurã, ce se caracterizeazã prin pierderi permanente ce le slãbesc moralul. Pentru insurgenþii afgani, condiþiile geografice oferã un mare evantai de posibilitãþi de acþiune împotriva forþelor coaliþiei, pentru a-i ucide soldaþii, a
le afecta negativ moralul ºi hotãrârea de a continua activitãþi militare
în aceastã þarã.
Tipul de conflict neliniar, diferit din punct de vedere calitativ faþã de toate rãzboaiele de pânã acum, scoate în evidenþã câteva aspecte
cum ar fi:
- proliferarea armelor portabile cu un impact semnificativ asupra climatului politic ºi de securitate;
- accesul relativ facil la armament genereazã atât rãspândirea violenþei, cât ºi alinierea grupãrilor politice;
- grupãri private, de tip tribal, sunt capabile sã câºtige o putere
substanþialã ºi sã exercite control asupra unor mari teritorii ºi populaþii;
- globalizarea miºcãrilor teroriste ºi rãspândirea ideologiilor religioase fundamentaliste cu implicaþii majore asupra strategiei de abordare a conflictului.
Capabilitãþile forþelor care acþioneazã în Afganistan trebuie sã
permitã desfãºurarea operaþiilor militare concomitent cu asigurarea
protecþiei populaþiei locale. Pe timpul desfãºurãrii misiunilor, vânãtorii
de munte români au încercat, cât de mult au putut, sã sprijine populaþia
localã, astfel cã, de cele mai multe ori au executat patrule de luptã
combinate cu misiuni de asistenþã umanitarã, având cu ei ajutoare pentru populaþia localã, de la produse alimentare pânã la jucãrii ºi încãlþãminte pentru copii.
Unitãþile trebuie sã asigure securitatea circularã „all – round security”, iar pe toatã durata deplasãrii, forþele de securitate – siguranþã
trebuie sã ocupe înãlþimile, de unde sã realizeze supravegherea forþelor
principale.
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În teren muntos existã numeroase condiþii care afecteazã ºi chiar
împiedicã mobilitatea. Forþa care îºi poate pãstra mobilitatea, chiar ºi
în aceste condiþii restrictive, are cele mai mari ºanse de a câºtiga lupta.
Reducerea mobilitãþii este o primã limitare de care trebuie þinut cont
pe parcursul tuturor fazelor planificãrii unei operaþii montane. Terenul
accidentat, anotimpul, vremea ºi inamicul au o influenþã decisivã asupra deplasãrii în munte.
Pe durata operaþiilor, atunci când existã mobilitate limitatã, este
important ca unitatea sã-ºi menþinã securitatea ºi controlul asupra rutelor/reþelelor de transport disponibile, acest lucru include ºi securizarea podurilor-cheie, a vadurilor, a intersecþiilor sau a altor puncte vulnerabile. Aceste poziþii trebuie protejate împotriva observãrii aeriene a
inamicului, precum ºi împotriva ameninþãrilor de la sol.
Prezentarea tacticilor MOTTI în lucrare este pentru a demonstra
modul cum o forþã poate exploata mobilitatea superioarã ºi cunoºtinþele sale legate de munte pentru a înfrânge inamicul. Finlandezii au
dezvoltat aceste tactici pe perioada rãzboiului ruso–finlandez din anii
1939-1940. Ele se caracterizeazã prin atacul executat împotriva spatelui frontului, a locurilor de bivuac ºi a posturilor de comandã.
Tacticile „motti” urmãresc desfãºurarea urmãtoarelor faze:
1. localizarea ºi fixarea inamicului;
2. izolarea inamicului;
3. atacarea apãrãtorilor sau distrugerea inamicului.
În general, tacticile „motti” îl canalizeazã pe inamic pânã la
punctul la care el este vulnerabil la un atac direct sau la punctul în care
nu mai poate continua operaþia în acea zonã. Utilizarea exclusivã a tacticilor „motti” se dovedeºte a fi decisivã pentru o bunã perioadã de
timp, în funcþie ºi de capabilitãþile, capacitatea de luptã ºi modul de rezolvare de cãtre inamic a problemei. În funcþie de METT-TC, trupele
proprii trebuie, în mod normal, sã creascã tempo-ul operaþiilor pentru
a realiza o înfrângere rapidã ºi decisivã. Totuºi, aceste tactici pot sã
sprijine una sau mai multe dintre operaþiile ofensive directe care fac
parte din planul general.
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Concluzii ºi propuneri
Folosirea forþelor specializate în ducerea operaþiilor în mediul
montan s-a dovedit utilã în cadrul misiunilor din teatrele de operaþii,
vânãtorii de munte adaptându-se uºor zonei de operaþii, iar mobilitatea
ºi pregãtirea acestora au facilitat îndeplinirea misiunilor încredinþate.
Avantajul utilizãrii vânãtorilor de munte în operaþii desfãºurate
în medii montane se realizeazã atât prin micºorarea perioadei de pregãtire pentru misiune alocatã unitãþii/subunitãþii la specificul teatrului
de operaþii, cât ºi prin reducerea cheltuielilor legate de dotarea ºi pregãtirea unitãþii/subunitãþii.
Adaptarea ºi implementarea tehnicilor ºi procedeelor utilizate în
teatrele de operaþii de cãtre forþele de vânãtori de munte este imperios
necesarã, acest fapt fiind posibil prin armonizarea acestora cu cele din
manualele de luptã existente, precum ºi prin însuºirea tehnicilor ºi procedeelor în noile manuale ce urmeazã a fi elaborate.
Foarte important este rolul lecþiilor învãþate rezultate în urma
desfãºurãrii misiunilor în teatrele de operaþii în teren muntos de cãtre
vânãtorii de munte, factor care stã la baza verificãrii realizãrii feedbackului în cadrul urmãtoarelor misiuni.
Este necesarã asigurarea unei capacitãþi credibile de tip CIMIC,
având în vedere faptul cã atragerea sprijinului populaþiei locale reprezintã elementul-cheie al succesului, fie cã este reprezentat de asigurarea securitãþii naþionale, fie de câºtigarea operaþiei militare.
Identificarea unor noi tactici, de genul „MOTTI”, precum ºi implementarea acestora în cadrul manualelor de luptã reprezintã o nouã
etapã pentru realizarea capabilitãþilor operaþionale în cadrul structurilor NATO, iar experienþa acumulatã de cãtre forþele care au desfãºurat
operaþii de acest gen trebuie valorificatã ºi pusã în practicã.
Se impune a se acorda importanþa cuvenitã echipei de lunetiºti element definitoriu în operaþiile desfãºurate de cãtre vânãtorii de munte în teren muntos, atât prin stabilirea de misiuni specifice ºi atribuirea
de sarcini pentru îndeplinirea misiunilor, cât ºi prin selectarea riguroasã a lunetiºtilor ºi executarea instruirii acestora în concordanþã cu spe-
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cificul misiunilor încredinþate ºi creºterii abilitãþilor ºi dezvoltarea aptitudinilor.
Viitorul trupelor de vânãtori de munte va fi determinat de tipul
de operaþie militarã în care se preconizeazã a fi angajate, iar un rol
determinant îl va avea capacitatea de acþiune în acord cu noua configuraþie a câmpului de luptã modern care va avea un impact decisiv asupra filosofiei de comandã ºi a programelor de instrucþie pentru misiune
a unitãþilor de vânãtori de munte.
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COLONEL PETRU PAH

elaþia dintre civili ºi militari este mult mai vastã decât în
R
trecut, în primul rând fiindcã lumea civilã nu mai este ce a
fost, cum nici militarii ºi comandanþii lor nu mai sunt ce erau. Final-

mente, aceste „virtuþi publice”, care sunt democraþia ºi libertatea, nu
mai sunt nici ele ceea ce au fost la începutul secolului trecut. Paradoxal, dupã încheierea Rãzboiului Rece, democraþia ºi libertatea sunt
mult mai „vulnerabile”, mai dezvoltate, dar mai perfectibile; mai rãspândite, dar mai atacabile. În plus, globalizarea cere astãzi mult de la
noþiuni cum ar fi „statul-naþiune” sau „securitatea” ºi, de aceea, noþiuni fundamentale precum „apãrare” sau „destin naþional”, „culturã”,
„societate civilã” înseamnã mult mai mult în zilele noastre decât însemnau în trecut.
România a fost un model al relaþiilor civili-militari încã din Evul
Mediu, atunci când o armatã de 10.000 de oameni învingea o armatã
de 500.000 de soldaþi ai Imperiului Otoman, dacã civilii n-ar fi cooperat cu militarii, am fi fost distruºi în cinci minute [1]. Riscuri asimetri-

noiembrie, 2009

149

Teatre de operaþii

ce? Noi le-am cunoscut pe tot parcursul Evului Mediu. Obiºnuiam sã
stãm în munþi ºi, prin cooperarea militarilor cu civilii, reuºeam sã înfrângem adversarii, prin metode, hai sã le spunem, asimetrice, în comparaþie cu formele de luptã din acele vremuri. Altfel, România n-ar fi
existat în anul 2007 ca membrã a NATO ºi a UE, în special dupã aceºti
cincizeci de ani de „parantezã roºie”, în care am fost uitaþi de mulþi
dintre actualii parteneri.
Este surprinzãtor cât de „civilã” a devenit, în ultimele decenii,
lumea militarã, în sensul dezvoltãrilor la care este supusã, ºi cât de
mult întreaga societate are nevoie de elementele vieþii militare, de virtutea pe care viaþa militarã se bazeazã.
Actualele evenimente internaþionale, indiferent de loc, de duratã
sau de intensitate a violenþei, au implicat desfãºurarea de operaþii militare, demonstrând o creºtere importantã a necesitaþii coordonãrii acþiunilor militare, atât cu activitãþile autoritãþilor centrale (locale) ºi ale populaþiei civile, cât ºi cu cele ale organizaþiilor guvernamentale, neguvernamentale, internaþionale ori private de voluntari.
Aceste organizaþii, manifestând abilitãþi din ce în ce mai productive în a lua parte la managementul unor crize sau în a fi prezente
în unele zone de operaþii unde se desfãºoarã acþiuni militare, constituie o provocare ºi, totodatã, o oportunitate pentru structurile militare de
a cãuta ºi a gãsi metodele adecvate folosirii cu succes a acestor „entitãþi civile”, în vederea îndeplinirii scopurilor acþiunilor militare.
Pentru realizarea acestui deziderat este necesarã o „capabilitate” adecvatã, destinatã special pentru sprijinirea comandantului în cooperarea civili-militari.
Aceastã capabilitate - CIMIC este menitã sã umple, în teatrul de
operaþii, „golul” dintre structurile militare în general ºi „entitãþile civile”.
Relaþiile dintre civili ºi militari constituie componenta cea mai
sensibilã a proceselor generale care înglobeazã planificarea, conducerea ºi desfãºurarea oricãrei operaþii militare atât pe timp de pace, cât ºi
pe timp de rãzboi.
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CIMIC este un concept NATO folosit, de regulã, pe timpul operaþiilor de sprijin al pãcii, care a dobândit popularitate în decursul ultimilor ani. Guvernele, organizaþiile neguvernamentale, organizaþiile internaþionale ºi forþele armate colaboreazã pe timpul operaþiilor pentru
a construi noi societãþi stabile sau pentru a oferi ajutor în timpul situaþiilor de crizã (de urgenþã civilã).
Iatã ce este CIMIC-ul:
În accepþiunea NATO, CIMIC-ul reprezintã „totalitatea acþiunilor ºi mãsurilor întreprinse pentru realizarea coordonãrii ºi cooperãrii între comandanþii militari, personal, pe de o parte, ºi autoritãþile
naþionale ºi locale ºi populaþia civilã, organizaþiile internaþionale,
neguvernamentale ºi private de voluntari, pe de altã parte” [2] .
În accepþiunea ONU, care conferã conceptului o perspectivã mai
largã, CIMIC-ul reprezintã o „relaþie de sprijin reciproc, planificare integratã ºi schimb constant de informaþii, necesar la toate nivelurile,
între forþele militare, organizaþiile ºi agenþiile umanitare, care acþioneazã pentru îndeplinirea unui scop comun ca rãspuns la o situaþie de
urgenþã umanitarã”.
În accepþiunea UE: „sarcini sau activitãþi specifice desfãºurate de forþele UE, izolat sau în parteneriat, cu una sau mai multe organisme civile, întotdeauna în sprijinul misiunii comandantului”.
În diversele operaþii militare, de-a lungul timpului, conceptul ºi
activitãþile CIMIC au avut diferite semnificaþii: în perioada Rãzboiului
Rece, a fost confundat cu ideile de „sprijin al naþiunii-gazdã”, „asistenþã umanitarã”, „acþiuni în caz de dezastre” etc., deoarece evenimentele la care forþele militare participau - misiuni de menþinere a pãcii (situaþii de rãspuns la crize) erau foarte puþine, devenind tot mai
frecvente dupã 1990.
În acele circumstanþe nu se putea vorbi pe deplin de CIMIC-ul
operaþional, deoarece se realiza doar sprijinul acordat forþelor militare
de cãtre autoritãþile civile, prin asigurarea cãilor de comunicaþii feroviare ºi rutiere, în vederea transportului echipamentelor militare cãtre
potenþialele zone /teatre de operaþii.
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În actualul context geopolitic ºi geostrategic, când rãzboiul asimetric capãtã conotaþii majore, CIMIC-ul îºi face simþitã prezenþa în
întreg spectrul de operaþii militare, atât în cadrul apãrãrii colective Articolul 5, cât ºi în cadrul operaþiilor de rãspuns la crize - non - Articol 5. În ambele situaþii comandanþii trebuie sã cunoascã ºi sã ia în
considerare factorii sociali, politici, culturali, religioºi, economici, de
mediu ºi umanitari atunci când planificã ºi conduc operaþiile militare.
Pe lângã acestea, trebuie sã þinã cont de prezenþa unui numãr mare de
organizaþii internaþionale ºi neguvernamentale care au obiective, metode ºi perspective proprii, toate necesitând a fi armonizate cu cele ale
forþelor militare.
Contextul ºi profilul CIMIC sunt diferite în funcþie de situaþie.
În operaþiile desfãºurate în cadrul apãrãrii colective, sfera de acþiune a
CIMIC poate fi uneori mai restrânsã decât în cadrul operaþiilor de rãspuns la crize, în acest ultim caz sfera de acþiune este mai amplã ºi complexã, comandantul având posibilitatea de a-ºi juca rolul din perspectiva abordãrii multifuncþionale a unei situaþii politice, de urgenþã ºi
complexã.
În operaþiunile desfãºurate pe teritoriul naþional, CIMIC maximizeazã unitatea de efort prin asigurarea unei interfeþe între autoritãþile civile ºi forþele militare. În operaþiile în sprijinul pãcii (operaþii de
menþinere a pãcii sau cele de impunere a acesteia), CIMIC este o interfaþã de importanþã deosebitã între militarii Forþei, pe de-o parte, ºi
autoritãþile civile de la nivel central ºi local, agenþiile internaþionale de
sprijin ºi populaþia civilã, pe de altã parte. În orice tip de operaþie,
CIMIC poate fi, de asemenea, o importantã sursã de informare ºi resursã pentru desfãºurarea operaþiilor psihologice (PSYOPS).
Organizaþiile civile sunt responsabile pentru o serie largã de activitãþi precum: distribuirea de ajutoare umanitare, respectarea drepturilor omului, protecþia minoritãþilor, a refugiaþilor ºi persoanelor dislocate, asistenþã legalã, îngrijire medicalã, reconstrucþie, agriculturã,
educaþie, artã, ºtiinþã ºi proiecte generale de finanþare.
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Dezvoltarea unor relaþii eficiente cu acestea, cu populaþiile, guvernele ºi forþele militare locale va fi esenþialã în soluþionarea viitoarelor conflicte, CIMIC-ul reprezentând un mijloc prin care comandantul stabileºte ºi menþine aceste relaþii.
Apreciem cã scopul pe termen scurt al CIMIC este acela de a
stabili ºi menþine cooperarea deplinã între comandanþii militari, populaþia civilã ºi instituþiile aflate în zona de operaþii pentru a crea condiþiile civile sau militare care sã-i ofere comandantului avantaje morale
pentru a-ºi îndeplini misiunea.
Pe termen lung, scopul constã în crearea ºi menþinerea acelor
condiþii care vor sprijini realizarea obiectivelor forþelor în cadrul operaþiilor.
Pornind de la obiectivele majore ale structurii CIMIC din Armata României, „stabilirea ºi menþinerea relaþiilor între societate ºi structurile militare; crearea ºi dislocarea forþelor CIMIC destinate pentru
îndeplinirea misiunilor CIMIC ºi sprijinirea intereselor naþionale româneºti; îndeplinirea misiunilor CIMIC în afara teritoriului statului
român în sprijinul operaþiilor în cadrul apãrãrii colective (Art.5) ºi în
situaþii de rãspuns la crizã (non-Art.5) sub conducere NATO, ONU,
UE, OSCE; participarea cu forþe specializate la sprijinirea instituþiilor statului ºi a autoritãþilor administraþiei publice locale în caz de
urgenþe civile în cadrul sistemului de management al crizelor; îndeplinirea, de cãtre structurile militare, a misiunilor CIMIC, în apãrarea naþionalã, în timp de pace, în situaþii de crizã ºi în timp de rãzboi”
[3], opinãm cã, comandanþii de la toate eºaloanele trebuie sã fie
conºtienþi cã CIMIC-ul este o responsabilitate a fiecãruia dintre ei
ºi totodatã o unealtã în îndeplinirea cu succes a misiunii.
Activitãþile CIMIC necesitã resurse financiare ºi umane considerabile, ºi nu în ultimul rând specialiºti, negocierile putând rezolva
mai mult decât folosirea forþei. Menþinerea legãturii cu autoritãþile locale este esenþialã pentru succesul misiunii, CIMIC-ul oferind informaþii valoroase pentru comandanþi, activitãþile CIMIC contribuind în
mod esenþial la protecþia forþei. Operaþiunile CIMIC au impact deose-
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bit asupra populaþiei, atitudinea prietenoasã a personalului ce desfãºoarã astfel de misiuni este mai bunã decât folosirea forþei, cunoaºterea
ºi respectarea obiceiurilor ºi a culturii fiind vitalã pentru îndeplinirea
cu succes a misiunilor.
Specialiºtii CIMIC prezenþi în teatrele de operaþii, prin profesionalismul, curajul ºi omenirea de care au dat dovadã au reuºit sã stabileascã ºi sã menþinã relaþii bune între societate ºi structurile militare,
chiar dacã resursele financiare ºi materiale alocate unor astfel de misiuni nu s-au ridicat la standardele necesare.
În concluzie, apreciem cã handicapul major pentru celulele CIMIC
din cadrul detaºamentelor ce au acþionat ºi acþioneazã în teatrele de
operaþii externe îl reprezintã lipsa resurselor financiare ºi materiale
proprii din bugetul României, pentru iniþierea ºi demararea unor proiecte, în sprijinul populaþiei locale, al militarilor proprii ºi al celorlalþi
membri ai coaliþiei.
BIBLIOGRAFIE:
[1] AS Principele Radu de Hohenzollern-Veringen, Impactul
relaþiilor civili-militari asupra securitãþii naþionale, Prelegere la
deschiderea cursului CIMIC NATO la nivel operativ, 15 noiembrie
2005, Universitatea Naþionalã de Apãrere „Carol I”, Bucureºti.
[2] Doctrina CIMIC NATO (AJP-9).
[3] S.M.G./P.F.- 5.3, Manual pentru cooperare civili –militari
(CIMIC).
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Sprijinul logistic al marii
unit`]i (unit`]ii)
în teren muntos (2)
GENERAL DE BRIGADÃ (REZ.) PETRU TOADER

(urmare din nr. 3/2009)

Clasele de rezerve
Rezervele sunt grupate în cinci (5-v) clase.
Clasa I: Raþiile de hranã ºi apã. Activitãþile intense desfãºurate în cadrul operaþiilor montane conduc la creºterea consumului de
calorii la 4.500 (sau mai mult) kilocal./zi. Hrãnirea necorespunzãtoare
sau în cantitate mai micã va avea ca rezultat neîndeplinirea misiunii,
deºi sunt utilizate raþiile individuale de luptã, iar atunci când situaþia o
permite trebuie asigurate, mãcar o datã pe zi, raþiile de grup. Dacã aceste raþii nu pot fi asigurate, atunci se vor folosi raþiile individuale care
conþin hranã deshidratatã (sucuri ºi terci de ovãz). În cazul executãrii
unei ascensiuni abrupte, la mare altitudine, militarii nu au timp sã realizeze aclimatizarea, de aceea întregul lor sistem circulator va fi suprasolicitat (pentru a realiza oxigenarea întregului organism). În aceastã
situaþie, raþiile standard sunt greu de digerat ºi trebuie procurate raþii
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speciale, cum ar fi - raþia specialã pentru vreme rece, care îi asigurã
militarului o digestie mai uºoarã. Raþia operaþionalã totalã, care conþine hrana pe o zi, trebuie sã se transporte într-un sac de camuflaj, flexibil, de culoare albã. Acest pachet conþine amestecuri prãjite - îngheþate
- deshidratate, terci de ovãz, amestecuri de nucã cu stafide ºi pãtrãþele
de prãjituri cu fructe. Se asigurã 4.500 kilocalorii, pentru a putea face
faþã efortului crescut, raþiile conþinând o cantitate redusã de sodiu ºi de
proteine pentru a reduce deshidratarea. Datoritã unor rapide modificãri
ale vremii ºi din cauza dificultãþilor din aprovizionare, fiecare militar
trebuie sã transporte douã-trei raþii zilnice, ceea ce are ca rezultat creºterea greutãþii încãrcãturii individuale a militarilor.
Procurarea, aprovizionarea ºi consumul de apã sunt esenþiale în
teren muntos ºi reprezintã o adevãratã provocare pe durata operaþiilor
montane. În teren muntos jos, planificatorii trebuie sã calculeze cel puþin patru litri de apã pentru militarii care staþioneazã, ºi aceastã cantitate creºte cu doi litri, în alte situaþii. Totodatã, cerinþele medicale impun o creºtere a consumului de apã ºi trebuie sã se þinã cont de acestea atunci când se face planificarea rezervelor de apã. Unitãþile trebuie
sã fie întotdeauna pregãtite pentru a putea obþine apã de bãut din surse
naturale, pentru a reduce cerinþele logistice. Totuºi, departe de limita
climatericã a pãdurilor, este foarte greu de gãsit apã. Trebuie luate mãsuri speciale pentru a proteja apa de îngheþ (atunci când temperaturile
coboarã sub 00C), cum ar fi amplasarea bidoanelor - gamelelor în buzunarele speciale ale sistemului de îmbrãcãminte pentru vreme rece,
transportarea unei gamele atârnatã cu o curea pe sub hainã, sau folosirea unui rucsac de tip „cãmilã”. Purificarea ºi sterilizarea unei ape obþinute dintr-o sursã naturalã este obligatorie, indiferent cât de purã pare
apa de munte. Microorganismele existente în apa de munte pot produce îmbolnãviri grave, care conduc la scãderea capacitãþii de luptã a
unitãþii. Dacã nu se gãsesc surse de apã la suprafaþa solului trebuie forate puþuri pentru izvoarele subterane. O datã ce unitãþile de geniu au
descoperit apa, unitãþile de intendenþã devin responsabile cu purificarea ºi depozitarea ei.
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Clasa II: Rezervele generale. Rezervele generale conþin itemi
administrativi, îmbrãcãminte ºi echipament individual, corturi sau alþi
itemi existenþi pe tabelele cu raþii. Toate unitãþile trebuie sã-ºi asigure
destule rezerve din clasa II, pentru a face faþã perioadei de timp necesare pentru stabilirea sistemului de aprovizionare. Itemii speciali - precum îmbrãcãminte specialã pentru vreme foarte rece, echipament de
alpinism, sisteme de dormit pe perioade foarte reci, baterii, plite de gãtit - sunt foarte ceruþi. Din cauza naturii foarte accidentate a terenului
muntos, cerinþele legate de înlocuirea echipamentului ºi a îmbrãcãminþii deteriorate sunt foarte mari. În terenul muntos foarte accidentat bocancii rezistã aproximativ douã sãptãmâni.
Clasa III: Produsele petroliere – CL. Vehiculele individuale
necesitã o cantitate sporitã de CL - carburanþi - lubrifianþi, în teren
muntos. Totuºi, reþelele limitate de drumuri ºi pantele abrupte reduc
volumul traficului auto ºi, implicit, volumul consumului de CL. Deoarece aviaþia este foarte folositã, cresc cerinþele legate de aprovizionarea
cu CL a aviaþiei. Comandantul trebuie sã realizeze un plan, prin care
sã amplaseze puncte înaintate de alimentare cu carburant ºi cu muniþie, în interiorul AO, pentru a putea sprijini intensele operaþii aviatice.
Batalionul trebuie sã stabileascã un punct de aprovizionare cu carburant, folosind rezervoarele pliante de carburanþi. Aceste rezervoare trebuie sã devinã operaþionale cât mai repede posibil ºi trebuie sã fie gata
sã primeascã carburantul adus de coloanele de transport. Atunci când,
din cauza terenului, operaþiile de realimentare cu carburant sunt extrem de periculoase ºi foarte vulnerabile la atacuri, trebuie realizatã o
reaprovizionare înaintatã (folosind punctele de distribuire a rezervelor), iar vehiculele se vor alimenta folosind tehnica sistemului de ecluze de golire. Din cauza terenului nefavorabil, aceastã tehnicã este foarte folositã.
Clasa IV: Materiale de construcþii, bariere ºi fortificaþii. Militarii trebuie sã utilizeze, la maximum, materialele naturale existente,
pentru a reduce necesarul de materiale din clasa IV. Materialul de tip
„gabion“ este foarte utilizat în teren muntos pentru construirea de ob-
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stacole, poziþii de luptã, ancore, instalaþii montane, platforme de traversare ºi LZ - zone de aterizare pentru elicoptere, pentru repararea
drumurilor.
Clasa V: Muniþie. Din cauza terenului, aprovizionarea cu muniþie este foarte dificilã, necesitând un control strict al focului. Punctele de transfer de muniþie trebuie amplasate cât mai în faþã posibil. În
teren muntos nu mai este necesarã o mare cantitate de muniþie antitanc; se utilizeazã multe proiectile pentru atacul unor vehicule uºoare
sau asupra poziþiilor de luptã, ºi mai puþine pentru atacarea tancurilor.
Consumul de muniþie destinatã armamentului uºor este mai redus dar
creºte consumul de muniþie al armamentului greu (aruncãtoare, artilerie) din cauza terenului accidentat ºi plin de spaþii moarte.
Transportul ºi mentenanþa. Mijloacele de transport în teren
muntos sunt limitate iar utilizarea lor necesitã o planificare riguroasã.
Deºi vehiculele sunt folosite pentru a deplasa rezervele în faþã (cât mai
mult posibil), ele nu pot sã ajungã la unitãþile desfãºurate în AO. Utilizarea unor mici vehicule de transport va îmbunãtãþi capabilitatea de
traversare a terenului. Local se mai pot obþine cãrãuºi cu animale, personal indigen; cel mai adesea, militarii trebuie sã transporte rezervele
pânã pe poziþiile de luptã ale unitãþii. Terenul muntos accidentat sporeºte pericolul infiltrãrilor inamice ºi impune o accentuare a mãsurilor
de securitate.
Reaprovizionarea pe calea aerului trebuie sã ajute ºi sã reducã
mijloacele de aprovizionare terestre, de aceea personalul navigant trebuie sã cunoascã foarte bine metodele de aprovizionare-reaprovizionare, pe calea aerului, precum ºi metodele de paraºutare sau de deºãnþare a proviziilor. Într-o mare varietate de situaþii tactice se realizeazã
aprovizionarea pe calea aerului prin: paraºutare, cãdere liberã, elicoptere tip cargo. Totuºi, vremea schimbãtoare ºi curenþii de aer pot îngreuna sau chiar obstrucþiona livrarea. Echipamentul ºi accesoriile au o
importanþã mãritã în terenul muntos. În cazul unor altitudini mici, recuperarea echipamentului ºi întreþinerea acestuia sunt critice pentru
menþinerea unor drumuri libere, iar vehiculele avariate trebuie reparate
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ºi repuse, cât mai repede, în funcþiune. La altitudini mari, din cauza terenului, nu se mai pot realiza aceºti itemi. Echipele de reparaþii ale elicopterelor sunt necesare deoarece elicopterele zboarã la limita maximã
a capabilitãþilor lor operaþionale ºi se impun frecvente reparaþii, care
trebuie efectuate la elicopterele care executã misiuni în teren muntos.
Componente-cheie care trebuie reparate: trenul de rulare, rotorul, bateriile NVG, sistemele de rãcire, echipamentul de comunicaþii.
Conducãtorii de vehicule bine pregãtiþi pot reduce din cerinþele de întreþinere ºi reparaþii ale vehiculelor.
Serviciile medicale. Serviciile medicale în teren muntos sunt caracterizate de: dificultatea de a ajunge la bolnavii-rãniþii aflaþi într-un
teren accidentat, nevoia acutã ca personalul medical sã deþinã cunoºtinþe temeinice în domeniul alpinismului pentru a putea realiza evacuarea victimelor, perioada de timp necesarã pentru a realiza stabilizarea victimei este mãritã. Atunci când realizeazã planificarea serviciilor
de asistenþã medicalã, comandantul trebuie sã ia în considerare situaþia
tacticã, natura terenului ºi viteza de deplasare de-a lungul lanþului de
evacuare. Localizarea exactã a punctului medical se bazeazã pe abilitatea de a asigura adãpost faþã de elementele naturii, acoperire ºi mascare faþã de observarea inamicului, o evacuare uºoarã ºi o ratã stabilitã a pierderilor.
Descentralizarea care apare în cadrul unei AO în teren muntos
se rãsfrânge ºi asupra serviciilor medicale, care sunt descentralizate.
Uneori comandanþii trebuie sã stabileascã puncte de adunare a rãniþilor, care sã fie deservite de cãtre trupe auxiliare ale secþiei de evacuare a rãniþilor, pentru a putea sprijini unitãþile izolate. Aceste puncte se
stabilesc drept puncte intermediare, de-a lungul rutei de evacuare, acolo unde se primesc rãniþii. Pot exista ºi multiple puncte adiþionale de
schimb a ambulanþelor, pentru a putea realiza transferul victimelor
dintr-un anume tip de ambulanþã în alt tip.
Evacuarea. Evacuarea medicalã pe calea aerului rãmâne forma
de evacuare preferatã. Aeronavele asigurã cea mai bunã capabilitate de
evacuare a victimelor situate în zone izolate ºi transportarea acestora
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la centrele de tratament. Totuºi, în multe cazuri, chiar ºi persoanele rãnite mai uºor nu se pot deplasa, fãrã ajutor, într-un teren accidentat ºi
uneori nu existã LZ - zone de aterizare. Echipele de evacuare medicalã
trebuie sã execute o recunoaºtere completã ºi trebuie sã instaleze sisteme de evacuare de-a lungul rutei de evacuare, înainte de a începe
transportul victimelor. La anumite puncte trebuie realizate puncte de
schimb, pentru a conserva robusteþea brancardierilor ºi pentru a accelera ritmul evacuãrii. Planul de evacuare trebuie sã includã puncte situate de-a lungul rutei de evacuare, în care sã se execute îngrijirea militarilor rãniþi (acolo unde este permisã întârzierea-staþionarea).
Planul trebuie sã conþinã toate rutele de evacuare ºi trebuie sã
asigure desfãºurarea întregului personal medical de-a lungul liniei de
evacuare.
Factorii care afecteazã sistemul de evacuare: starea medicalã a
pacientului, rata anticipatã a pierderilor, importanþa executãrii unei deplasãri rapide, numãrul de echipe de evacuare medicalã disponibile,
numãrul rutelor de evacuare disponibile, mijloacele ºi echipamentul de
transport disponibile, existenþa unor LZ sigure ºi corespunzãtoare.
Echipele de evacuare alpinã. Pe mãsurã ce se desfãºoarã lupta
pentru cucerirea crestelor - înãlþimilor, combatanþii exploateazã aspectele tehnice ale terenului. De asemenea, comandanþii trebuie sã anticipeze necesitatea echipelor de evacuare, în mod normal militari având
nivelul 2 al abilitãþilor alpine, care sunt capabili sã soseascã la victimã,
sã-i stabilizeze starea medicalã ºi apoi sã o evacueze din terenul accidentat.
Evacuarea terestrã este clasificatã în: non-tehnicã (evacuarea se
executã pe pante mici), tehnicã (evacuarea se executã pe pante abrupte). Misiunea acestor echipe antrenate de evacuare este aceea de a deplasa victimele peste vârfuri-creste alpine, obstacole sau printr-un teren dificil care împiedicã deplasarea unor brancardieri obiºnuiþi. Utilizarea sistemului de evacuare ajutã la depãºirea obstacolelor, scurtarea
rutelor ºi mãrirea vitezei de evacuare. Deoarece o unitate este desfãºuratã, în mod obiºnuit, într-o zonã întinsã, iar numãrul echipelor medi-
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cale de evacuare este limitat, toþi militarii trebuie pregãtiþi pentru a
executa o evacuare pe pante mai puþin abrupte. La nivelul batalionului
trebuie identificate cel puþin douã dintre cele mai calificate echipe de
evacuare medicalã, înainte de a începe operaþia planificatã. Aceste
echipe trebuie sã execute deplasarea folosind mijloacele tehnice ale
batalionului ºi sub supravegherea unor echipe alpine mult mai bine
pregãtite. Aceºti militari pot desfãºura un program individual sau colectiv de instruire, care sã creascã eficienþa echipei de evacuare medicalã a companiei.
Echipele de evacuare alpinã trebuie sã instaleze sistemele de
evacuare necesare înainte de a începe sosirea ºi deplasarea victimelor.
Aceste echipe trebuie sã utilizeze sistemele de evacuare; trebuie sã deplaseze victimele peste obstacole (atunci când rutele de evacuare nu
mai sunt disponibile); trebuie sã poatã demonta ºi eventual sã poatã
monta la loc sistemele de evacuare (atunci când este necesar acest lucru), în funcþie de terenul în care are loc evacuarea; aceste echipe mai
pot utiliza mijloace adiþionale.
Sarcinile echipei de evacuare alpinã: cunoaºterea tehnicilor de
executare a unor ascensiuni ºi coborâri pe pante foarte abrupte; cunoaºterea ºi utilizarea sistemelor ºi punctelor de ancorare; sisteme de
manevrare a tãrgilor; sisteme de ridicare sau de coborâre; cãutarea ºi
salvarea victimelor unei avalanºe.
Tratamentul. În cazul unui teren restrictiv, deoarece o companie sanitarã este desfãºuratã pe o arie mare, acordarea tratamentului
medical persoanelor rãnite este foarte dificilã. Luptele desfãºurate în
teren muntos necesitã auto-acordarea primului ajutor medical sau acordarea primului ajutor medical camaradului „buddy-team“, ori acordarea de cãtre sanitari a primului ajutor medical. Trebuie accentuate mãsurile de acordare a primului ajutor medical pânã la sosirea personalului medical specializat. În absenþa unui medic, sanitarii trebuie sã cunoascã ºi sã poatã aplica mãsurile de prim ajutor. Unitãþile care desfãºoarã activitãþi în zone montane trebuie sã prezinte un numãr mult mai
mare de sanitari faþã de unitãþile care desfãºoarã acþiuni în teren plat.
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Utilizarea tabloului de bord
în managementul logisticii
la nivel batalion
LOCOTENENT-COLONEL CONF. UNIV. DR. LEONTIN STANCIU
CÃPITAN ASIST. UNIV. DOREL BADEA

ogistica are un rol deosebit atât pentru organizaþia militarã,
L
cât ºi pentru firmele din domeniul civil, în stabilirea necesarului de resurse materiale, semifabricate ºi produse finite, identificarea surselor de aprovizionare adecvate, organizarea ºi desfãºurarea
transporturilor interne, realizarea reparaþiilor, a mentenanþei, asistenþei
sanitare, asigurãrii financiare ºi de altã naturã, cazãrii ºi hrãnirii personalului, asigurarea facilitãþilor º.a.m.d. În cadrul acestui complex
proces, un rol esenþial revine managementului logisticii, de a cãrui calitate, claritate ºi oportunitate depinde suportul logistic, pe baza cãruia
se proiecteazã întregul proces.
Prezenþa managementului este o caracteristicã esenþialã a activitãþilor desfãºurate de cãtre orice organizaþie. Rolul sãu esenþial este
acela cã el deþine iniþiativa ºi concepþia creatoare în direcþionarea eforturilor necesare îndeplinirii scopurilor ºi obiectivelor care justificã fiecare organizaþie. Raportat la definiþiile conceptului de management
existente, managementul logisticii reprezintã un complex de concepte,
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metode, procedee, acþiuni ºi mãsuri desfãºurate cu scopul de a asigura
funcþionalitatea normalã, eficientã ºi eficace a sistemelor logistice, în
ansamblul lor, cât ºi a fiecãrei verigi componente, ºi are drept scop
principal atingerea obiectivelor planificate, în condiþiile utilizãrii raþionale a resurselor materiale, umane, financiare ºi de altã naturã, de care
structura respectivã dispune.
Tehnicã de management cu impact nemijlocit asupra eficacitãþii
muncii managerilor ºi, în acelaºi timp, modalitate principalã de raþionalizare a subsistemului informaþional al organizaþiei, tabloul de bord
este un ansamblu de informaþii curente, prezentate într-o formã sinopticã, prestabilitã, referitoare la principalele rezultate ale activitãþilor
organizaþiei sau a unora dintre ele ºi la factorii principali ce condiþioneazã derularea lor eficace ºi eficientã.
Tabloul de bord, conceput ca un instrument de sintezã ce permite managementului sã efectueze, într-un timp scurt, o analizã complexã a derulãrii activitãþilor conduse - facilitând adoptarea unor decizii
eficiente - trebuie sã satisfacã câteva cerinþe minime, dupã cum urmeazã: consistenþa, rigurozitatea, agregarea (decurge din posibilitatea
cuprinderii unor informaþii cu grad diferenþiat de sintetizare, în raport
cu nivelul ierarhic pe care se aflã managerul pentru care se întocmeºte), accesibilitatea, echilibrarea (în sensul inserãrii unor informaþii
referitoare la fenomenele ºi procesele economice, tehnice, sociale ºi
politice, cu ponderi corespunzãtoare gradului de regãsire a acestora în
viaþa organizaþiei), expresivitatea, adaptabilitatea, economicitatea
(vizeazã realizarea unui tablou de bord eficient, prin prisma costurilor
implicate de completare ºi a efectelor cuantificabile, ºi mai ales necuantificabile, pe care le implicã utilizarea sa).
În activitatea zilnicã a militarilor ne-am obiºnuit sã avem, fapt
mai mult sau mai puþin contestat, activitatea de pregãtire a programului pentru ziua urmãtoare. Aceastã activitate nu trebuie sã conþinã doar
elemente standard de „marcare” a momentului, ci trebuie sã se desfãºoare sub imperativul nevoii de management eficient al timpului de lucru, în sensul cã un management eficient al activitãþilor curente de a
doua zi începe cu aceastã etapã de rezumare a problemelor rezolvate
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în ziua respectivã ºi formularea problemelor de rezolvat pentru a doua
zi, în funcþie de planul cu principalele activitãþi ale batalionului. Pentru
compartimentul logistic, datã fiind complexitatea ºi dinamica activitãþilor specifice, realizarea în bune condiþii a acestei activitãþi poate însemna un pas înainte în a asigura subunitãþilor luptãtoare ale batalionului tot
ce au nevoie, în coordonate de timp, dar ºi calitative ºi cantitative.
Întocmirea documentului propus - tabloul de bord – nu trebuie sã
fie privitã ca o activitate în plus, fiind o activitate cu reale beneficii în
domeniul managementului logisticii. Prin realizarea ei se pregãtesc,
într-un mod sintetic ºi eficient, elementele de start ale urmãtoarei zile.
Tabloul de bord poate fi delegat pentru întocmire compartimentului
planificare logisticã, prin responsabilitatea directã a unui ofiþer. El este
folositor ºefului logisticii la briefingul pe care îl þine a doua zi pentru
structura logisticã, la briefingul ºefului de stat major sau în situaþii neprevãzute (controale inopinate ale eºaloanelor superioare). Prin colectarea elementelor necesare întocmirii lui, persoanele responsabile de
îndeplinirea anumitor sarcini sunt mai bine conºtientizate ºi, totodatã,
tot personalul compartimentului cunoaºte mai bine ºi problemele din
aria de responsabilitate ale celorlalte servicii logistice. Dincolo de toate acestea, este un element de referinþã, în cazul în care, din diferite
motive, titularul postului „ºef al logisticii” nu este prezent în ziua urmãtoare.
Etapele proiectãrii ºi utilizãrii unui tablou de bord complex, global, destinat managementului logisticii batalionului, pot fi sintetizate
astfel conform literaturii de specialitate privind tabloul de bord la nivel
organizaþie.
Etapa I. Conceperea tabloului de bord este o etapã pregãtitoare dar fundamentalã în asigurarea succesului folosirii tabloului de
bord ca instrument managerial. Principalele aspecte pe care le vizeazã
se referã la:
• stabilirea compartimentului sau echipei de specialiºti responsabil(ã) cu conceperea ºi asigurarea logisticii necesare funcþionãrii tabloului de bord;
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• se precizeazã în detaliu atribuþiile, competenþele ºi responsabilitãþile fiecãrui compartiment (din subordinea ºefului logisticii)
funcþional ºi operaþional implicat în furnizarea de informaþii, completarea de machete;
• precizarea indicatorilor ºi a altor modalitãþi de mãsurare a
obiectivelor ºi realizãrilor;
• precizarea modalitãþilor de vizualizare a informaþiilor în corelaþie cu alte documente standardizate de lucru din domeniul logistic;
• stabilirea periodicitãþii completãrii ºi transmiterii machetelor
specifice tabloului de bord.
Etapa a II- a. Diagnosticarea sistemului informaþional aferent domeniului condus de manager, compararea cerinþelor decizional-informaþionale cu disponibilitãþile actualului sistem informaþional, iar în situaþia în care este necesarã o analizã a sistemului informaþional, aceasta trebuie axatã pe analiza componentelor primare
ale sistemului informaþional, a datelor ºi informaþiilor, precum ºi a procedurilor informaþionale.
Etapa a III- a. Reproiectarea subsistemului informaþional
aferent managerului respectiv
În mãsura în care actualul sistem informaþional logistic nu este
capabil sã ofere ceea ce se doreºte, adicã informaþii în calitatea ºi cantitatea solicitate de decidenþi ºi executanþi, este necesarã o reproiectare
a acestuia, dupã un scenariu metodologic specific, axat pe: reconceperea unor componente ale sistemului informaþional, în principal informaþii, fluxuri ºi circuite informaþionale, în funcþie de nevoile informaþionale ale managerilor; reconceperea unor documente informaþionale
din punct de vedere al conþinutului acestora; formarea unei culturi informatice veritabile în rândul personalului logisticii, ca o condiþie a acceptãrii ºi promovãrii viziunii informatice în domeniul tratãrii informaþiilor logistice.
Etapa a IV- a. Completarea tabloului de bord ºi armonizarea cu alte instrumente manageriale
Este recomandatã abordarea secvenþialã, în special din punct de
vedere structural-organizatoric, axatã pe principiul „de jos în sus” în
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ceea ce priveºte completarea machetelor informaþionale ºi transmiterea acestora beneficiarilor (managerilor) amplasaþi în poziþii ierarhice
diferite. Numãrul ºi complexitatea acestor secvenþe sunt date de complexitatea structurii organizatorice, de volumul, complexitatea ºi diversitatea obiectivelor, de varietatea componentelor procesuale etc.
Etapa a V- a. Utilizarea tabloului de bord
Tabelul nr.1.1. prezintã un posibil model al tabloului de bord, conceput ca instrument pentru ºeful logisticii la nivel batalion. În funcþie
de specificul batalionului, aceastã machetã poate suferi unele modificãri, în special în cazul batalionului logistic.
Tabelul nr. 1.1. - Tablou de bord pentru managementul logisticii militare
Descriere

Indicatori-cheie

Detalii indicatori

Nivelul (%) încadrãrii cu personal
De conducere / De execuþie

Date
generale

Gradul de uzurã a patrimoniului

Se va detalia pe clase
de materiale, mijloace
fixe/obiecte de inventar

Principalele probleme de rezolvat
constatate în urma controalelor
interne, de eºaloanele superioare
sau echipã de audit

Se vor detalia pe
domenii ale logisticii

Buget alocat (ca procent raportat
la bugetul proiectat)
Achiziþii

Buget cheltuit din totalul alocat

Se vor detalia pe articole bugetare

Numãr contracte în desfãºurare
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Descriere
Transporturi

Indicatori-cheie

Detalii indicatori

Grad de implementare softuri
speciale
Încadrarea cu ºoferi/mecanici
Numãrul autovehiculelor existente faþã de prevederi de înzestrare
Motokilometri alocaþi (ca procent
ºi numeric) raportat la necesar
Motokilometri efectuaþi

Se vor detalia pe grupe
de destinaþie

Necesar resurse pentru transporturi aeriene/navale

Se vor calcula ca ºi
numãr de curse raportat
la capacitãþile de transport ale flotei aeriene
sau navale din dotarea
M.Ap.N.

Descriere

Indicatori-cheie

Detalii indicatori

Mentenanþã

Grad de operativitate a tehnicii
Grad (%) de înzestrare cu
S.D.V., A.M.C. ºi piese de
schimb
Volum reparaþii planificate (conform planului de mentenanþã)

Se vor detalia pe grupe
de reparaþii (curente,
medii, capitale, revizii
generale)

Stadiul executãrii reparaþiilor (raportat la planul de mentenanþã)

Stocuri ºi
depozitare

Volumul (numeric ºi valoric)
lucrãrilor efectuate de agenþi economici
Grad de asigurare
Se detaliazã pe clase de
materiale conform clasificãrii NATO urmãrinduse completarea la timp a
deficitelor pentru
susþinerea tuturor activitãþilor planificate
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Descriere
Stocuri ºi
depozitare

Indicatori-cheie

Detalii indicatori

Necesar spaþii de depozitare
Existent spaþii depozitare
Grad de asigurare a utilajelor de
manipulare

Valorificare
deºeuri

Venituri generate prin valorificare

Între avantajele multiple pe care le oferã utilizarea acestui instrument managerial se numãrã ºi urmãtoarele:
– amplificarea gradului de fundamentare a deciziilor adoptate de
statul major prin punerea la dispoziþia comandantului a unor informaþii
operative ºi relevante vizând principalele aspecte ale logisticii;
– raþionalizarea utilizãrii timpului de lucru al ºefului logisticii ºi
statului major al batalionului, prin orientarea activitãþii spre problemele-cheie cu care se confruntã organizaþia, probleme sesizate în mod operativ de tabloul de bord prin situaþiile întocmite;
– asigurarea unei operativitãþi ºi calitãþi ridicate a raportãrilor cãtre diversele eºaloane, concomitent cu facilitarea extinderii utilizãrii echipamentelor electronice de tratare a informaþiilor, cu accent pe teletransmitere ºi teleprelucrare;
– abordarea informaþiilor referitoare la activitãþile de management într-o viziune sistemicã ºi crearea, astfel, de condiþii favorabile
pentru o funcþionalitate ridicatã a ansamblului batalionului;
– creºterea responsabilitãþii ºefului logisticii ºi ºefului de stat
major pentru activitatea desfãºuratã, tabloul de bord oferindu-le acestora, într-o formã sinteticã, aspectele ºi domeniile critice spre care sã-ºi
orienteze eforturile;
– folosirea unor criterii adecvate de apreciere a contribuþiei subordonaþilor la obþinerea rezultatelor planificate pentru S4, utilizând informaþiile pe care le furnizeazã tabloul de bord.
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Însã, apelarea la serviciile tabloului de bord prezintã, pe lângã
avantaje, ºi unele limite, cum ar fi:
– înregistrarea repetatã a unor informaþii, în situaþiile solicitate
de tabloul de bord ºi raportãrile curente ale compartimentului logistic
cãtre diferite eºaloane;
– volumul – uneori mare – de muncã solicitatã de completarea
situaþiilor reclamate de tabloul de bord;
– încãrcarea fiºei postului subordonatului de la planificare logisticã responsabil de întocmirea/actualizarea zilnicã a acestui document.
Termenul „logisticã” are interpretãri foarte diversificate, de la
un simplu transport pânã la o ºtiinþã interdisciplinarã, combinând ingineria cu microeconomia ºi teoria organizãrii. Astfel, se poate aprecia
conceptul de logisticã ca fiind o problematicã în sine. Logistica fiind
în strânsã legãturã cu dezvoltarea socio-economicã ºi industrialã, a
evoluat în paralel cu aceasta. Logistica militarã, parte a logisticii economice civile, nu poate avea o evoluþie diferitã nici sub aspectul înnoirii instrumentelor, tehnicilor ºi metodelor de lucru.
Cerinþele logistice militare ºi cele economice pot fi vãzute ca o
modalitate de optimizare a tuturor resurselor disponibile, astfel încât
acestea sã poatã opera eficient într-un mediu necunoscut ºi în situaþii
imprevizibile. În acest sens, logistica poate fi vãzutã ca management
situaþional al unui anumit eveniment. Timpul, costurile ºi calitatea sunt
definitorii pentru mãsurarea performanþelor atât în mediul civil, cât ºi
în cel militar.
Bibliografie:
Minculete Gheorghe – Delimitãri ale managementului lanþului
de aprovizionare-livrare în domeniul militar, în Buletinul ªtiinþific al
Universitãþii Naþionale de Apãrare „Carol I”, Bucureºti, 2007.
Nicolescu O., Verboncu I., – Managementul organizaþiei, Editura
Economicã, Bucureºti, 2007.
Idem – Metodologii manageriale, Editura Tribuna Economicã,
Bucureºti, 2001.
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A doua ofensivã româneascã
COLONEL (RTR.) NICOLAE DÃRÃBANÞ

eneralul Averescu a adus de la Petroºiþa la Câmpulung
G
douã brigãzi din Cãlãraºi, care au fost instalate la extrema
aripii stângi a frontului Armatei a 2-a româneºti, pe Dealul Mãcelarului (la sud de Cândeºti ºi pe cota 729) pentru a împiedica un eventual
atac din flanc al Detaºamentului Retzestein.
Dupã aceastã mãsurã, grupul german Retzestein nu a mai putut
înainta. Atacatorii germano-austrieci pãtrunseserã pânã aproape de
Vârful Mãgura, dar au trebuit sã se opreascã, din cauza focului violent
dezlãnþuit de români. Din partea germanilor s-a pregãtit iarãºi un atac
spre localitãþile Voineºti – Nãmãieºti.
A survenit o schimbare bruscã a vremii, care fãcea imposibilã
continuarea operaþiunilor, la care s-a adãugat un extraordinar de puternic contraatac românesc.
Românii au pornit concomitent la atac pe întreg frontul. Cãzuse
o cantitate mare de zãpadã.
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Pe înãlþimile unde se gãseau poziþiile Diviziei 12 ºi 76, zãpada
era de o jumãtate de metru. Drumurile erau înzãpezite ºi nu se putea
face aprovizionarea cu muniþii. Divizia 76 a încercat încã o datã sã
câºtige teren la Mateiaº, dar toate încercãrile Regimentului 253, comandat de locotenent-colonel Wagler, au fost zadarnice.
Situaþia românilor era mult mai bunã. Aprovizionarea lor nu suferea de pe urma asprimii iernii premature, calea feratã ajungea pânã
la Câmpulung, deci aproape de poziþiile româneºti.
De dimineaþã, dupã o pregãtire de artilerie care a durat de la ºapte dimineaþa pânã la ora unu ºi jumãtate, puternice coloane româneºti
de atac au înaintat spre poziþiile corpului de rezervã german pânã dincolo de Valea Argeºel. Între Valea Argeºel, Munþii Fãgeþel ºi Cioara,
înaintau patrule din Divizia 12 româneascã.
Generalul Averescu pregãtise pentru atac forþele importante,
astfel:
a) grupul colonelului Foiºoreanu, în sectorul Pietrosul – Poiana
Lungã, contra Diviziei 12 bavareze;
b) grupul colonelului Nedeianu, în sectorul dintre Râul Târgului
ºi Dealul Pietrosu;
c) grupul colonelului Robescu, în sectorul Lereºti – Albeºti;
d) grupul colonelului Cãlinescu, acþionând la vest de Albeºti cu
Brigada 2 Cãlãraºi;
e) grupul colonelului Florescu, în sectorul Bratia (la sud de Cândeºti).
Aceste forþe combative constau atunci în 18 batalioane de infanterie ºi douã de rezervã.
Trupele Corpului 1 de rezervã au fost atacate pe aproape tot
frontul. Pânã seara, ambele brigãzi româneºti de cãlãraºi au ocupat
Albeºtii, Cândeºtii ºi cota 878, luând 200 de prizonieri.
Corpul 1 de rezervã a pierdut în favoarea românilor cea mai mare parte de teren. Brigada 8 Alpinã a trebuit sã fie retrasã cãci se redusese numeric, iar cele cinci batalioane ale ei abia mai aveau 1.200 de
arme. În ziua de 17 noiembrie, generalul Morgen ºi-a manifestat dorin-
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þa de a se retrage, dar generalul Falkenhain nu a aprobat. În ziua de 18 noiembrie a continuat atacul românesc. În sectorul Diviziei 12 bavareze
atacul românilor a întâmpinat o rezistenþã serioasã. Trupele româneºti
au pornit la atac în toate sectoarele frontului. Între 18-19 noiembrie,
românii au obþinut rezultate strãlucite. Ziua de 23 noiembrie a adus un
atac românesc surprinzãtor, dupã ce au plasat o mitralierã într-un turn
de bisericã.
La 24 noiembrie, din cauza ceþei dese, acþiunile importante ale
românilor au încetat. Din ordinul Armatei a 2-a, diviziile româneºti au
început la 28 noiembrie sã pãrãseascã poziþiile din zona Câmpulungului, dar armata românã era încã activã ºi bombarda poziþiile Regimentului 253 ºi ale Regimentului 27 bavareze. În ziua de 1 decembrie 1916
Corpul 1 de rezervã a continuat sã pãtrundã ºi mai mult. Românii nu
mai opuneau acum rezistenþã înverºunatã ºi au început sã se retragã în
Muntenia.
Ajuns la sfârºitul descrierii modului în care s-au desfãºurat luptele Corpului 1 german de rezervã, Fritz Ortlepp spune cã Brigada 8
Alpinã a suferit cele mai mari pierderi, atât morþi cât ºi prizonieri, dar
nu poate preciza câte. Regimentul 254 a avut 114 morþi ºi 302 rãniþi,
Regimentul 252 a avut 78 de morþi ºi 294 de rãniþi, precum ºi ºapte
dispãruþi. Alte cifre nu sunt disponibile întrucât registrele regimentelor
s-au pierdut.
Locuitorii din zonã au suferit enorm.
Povestitorul regretã toate suferinþele provocate ºi doreºte înlãturarea resentimentelor produse de rãzboi. Noi sã cinstim toate mormintele, atât ale amicilor cât ºi ale foºtilor duºmani, cãci jertfa fiecãrui ostaº cãzut are aceeaºi preþuire la Dumnezeu.
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COLONEL (RTR.) CONSTANTIN CHIPER

ºezatã la 15 km nord-est de municipiul Vaslui, localitatea
A
Soleºti a dat României câteva personalitãþi, între care cea
mai importantã este Elena Cuza, prima doamnã a României moderne.
S-a nãscut la data de 17 iunie 1825, în capitala Moldovei, Iaºi, avându-i ca pãrinþi pe postelnicul Iordache Rosetti ºi pe Ecaterina, fiica logofãtului Dumitrache Sturza. Celebra familie Rosetti a dat þãrii mari
dregãtori, demnitari ºi oameni de culturã, înrudindu-se cu marile familii boiereºti: Catargi, Balº, Sturza, Cantacuzino.
Iordache Rosetti era fiul marelui vornic cu acelaºi nume din Þinutul Vasluiului, care întãrea ramura bãrbãteascã a familiei RosettiSolescu. Marele vornic a fost foarte bogat, stãpânind 29 moºii ce se întindeau pânã la Nistru. El ºi-a pierdut averea prin diferite întâmplãri
sau prin împãrþire la numeroºii sãi copii. La bãtrâneþe a rãmas numai cu
moºia de la Soleºti, pe care a moºtenit-o fiul cel mic, Iordache, ºi s-a stabilit la Soleºti cu mama sa, vorniceasa Ecaterina Rosetti. Deºi nu a de-
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þinut niciun post în administraþia þãrii, Iordache Rosetti a primit, conform obiceiului de atunci din Moldova, titlul de postelnic.
Elena Rosetti, primul copil al lui Iordache ºi al Ecaterinei Rosetti,
ºi-a petrecut primii ani ai copilãriei la moºia de la Soleºti, împreunã cu
fraþii sãi, Costache, Zoe, Theodor ºi Dimitrie. Având o mamã autoritarã, Elena a fost puternic influenþatã de ea în formarea personalitãþii,
stãpânindu-se ºi cântãrind pânã la slãbiciune vorbele ºi faptele sale.
Educaþia începutã la Soleºti, sub îndrumarea mamei sale, a continuat
la Miclãuºeni, reºedinþa bunicului Dumitrache Sturza, care avea o bogatã colecþie de manuscrise ºi documente vechi.
La vârsta de 7 ani, Elena este dusã la colegiul particular de la
ªcheia, al lui Constantin Sturza (fratele Ecaterinei Sturza), unde, împreunã cu copiii lui ºi ai rudelor apropiate, a fost pregãtitã pentru cunoaºterea limbii române, aritmeticii, a disciplinelor practice, precum ºi
a limbilor francezã ºi germanã.
La împlinirea vârstei de 14 ani Elena, deºi ar fi dorit sã meargã
la Soleºti, pleacã la Iaºi, împreunã cu veriºoarele sale, pentru a-ºi desãvârºi educaþia. Aici intrã în anturajul rudelor de sânge ºi de alianþã,
participând la ºedinþe de instruire ºi educaþie, la saloane literare ºi societãþi muzicale sub îndrumarea unor specialiºti aduºi din Paris, Berlin
ºi Viena. Frecventând cercurile de educaþie ºi distracþie, Elena îl cunoaºte, la vârsta de 19 ani, pe Alexandru Ioan Cuza, cu care s-a cãsãtorit, la data de 30 aprilie 1844, la moºia pãrinþilor de la Soleºti.
Dupã cãsãtorie, tânãra pereche s-a mutat la Galaþi, unde locuia
împreunã cu pãrinþii lui Alexandru, Ioan ºi Soltana Cuza (nãscutã
Cozadini). Alexandru îndeplinea funcþia de judecãtor în cadrul Judecãtoriei Covurlui, cu reºedinþa în Galaþi. Elena nu frecventa societatea
gãlãþeanã, îngrijindu-l cu multã atenþie pe Alexandru. De asemenea,
purta o corespondenþã strânsã cu mama sa, cãreia îi solicita amãnunte
despre viaþa de la casa pãrinteascã din Soleºti.
Sãrbãtorile de Crãciun ºi Anul Nou 1845 le-a petrecut la Soleºti,
împreunã cu pãrinþii ºi bunica sa. Abia înapoiatã la Galaþi primeºte
trista veste a decesului bunicii Ecaterina ºi a tatãlui sãu, Iordache
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Rosetti, în ziua de 10 ianuarie 1846. Dupã înmormântarea celor douã
iubite persoane, Elena Cuza a comandat la Constantinopol o placã de
marmurã pe care a scris emoþionante versuri: „La acest semn de pomenire/ Catã omule sã vezi/ Cum a lumii fericire/ Azi o ai ºi mâine o
pierzi“, amplasatã la intrarea în biserica ridicatã de familie în anii
1859-1860.
Revenitã la Galaþi, Elena ºi-a dus viaþa mai departe alãturi de
Alexandru, care deºi nu mai pãstra pentru ea cea dintâi înflãcãrare, rãmãsese legat sufleteºte ºi-i pãstra un respect deosebit, cunoscându-se
faptul cã ea îl iubea mai presus de orice.
În anul 1848, pe continentul european s-a aprins flacãra revoluþiei. Românii nemulþumiþi de protectoratul Rusiei þariste ºi de aspra
asuprire habsburgicã s-au ridicat la luptã. Alexandru Ioan Cuza a participat la aceste evenimente împreunã cu tinerii din generaþia sa, fiind
prins împreunã cu alte 11 persoane ce au participat la declanºarea evenimentelor din Moldova. În seara de 29 martie 1848 au fost aruncaþi în
beciurile casei Mavrocordat. De aici, au fost trimiºi sub escortã la Galaþi
pentru a fi predaþi autoritãþilor turceºti la Mãcin.
Deºi avea numai 23 de ani, Elena Cuza, înºtiinþatã printr-o ºtafetã la Soleºti, a plecat la Galaþi, ºi cu ajutorul consulului englez Cumingham, a deturnat ambarcaþiunea care-i transporta pe revoluþionari
(a fost îndreptatã spre Brãila) ºi apoi i-a eliberat. Nemaiputând sã se
întoarcã în Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fugit în Transilvania, a
participat la adunarea revoluþionarilor transilvãneni de la Blaj ºi apoi a
ajuns în Bucovina, la Cernãuþi, unde s-a adãpostit în casa lui Eudoxie
Hurmuzachi.
Elena Cuza a trecut în Basarabia ºi apoi în Cernãuþi, cu ajutorul
Anei Ghica, transportând ajutoare pentru românii exilaþi. De aici a ajuns
la Viena ºi apoi la Paris, împreunã cu Alexandru Ioan Cuza. S-au înapoiat în þarã împreunã cu noul domn Grigore Ghica, sub administraþia
cãruia Alexandru Ioan Cuza a ocupat mai multe funcþii de rãspundere.
Moartea timpurie a surorii sale Zoe, care fusese cãsãtoritã cu
Iordache Lambrino ºi cãreia îi rãmãsese trei copii orfani, a îndurerat-o
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profund. Elena a rãmas o perioadã de timp la moºia cumnatului sãu de
la Banca, judeþul Vaslui, îngrijind cei trei copii rãmaºi orfani.
Dupã numirea lui Alexandru Ioan Cuza în funcþia de locþiitor al
hatmanului Miliþiei din Moldova, Elena s-a mutat la Iaºi, în toamna
anului 1858. Alegerile din 5 ianuarie 1859 i-au dat prilejul Elenei sã-l
încurajeze pe soþul sãu: „Eºti bun, Mãria ta! Eºti înþelept ºi-þi iubeºti
mult neamul. Cu aceste însuºiri poþi stãpâni fãrã teamã ºi o împãrãþie.
Fii vrednic de încrederea celor ce þi-au dat-o”. Fire timidã ºi retrasã,
Elena Cuza s-a adaptat mai greu noii situaþii, dar cu sprijinul moral al
mamei sale a fãcut faþã îndatoririlor de principesã domnitoare. Principesa a luat sub patronajul sãu ºcolile din Moldova, instituþiile de binefacere ºi culturã pentru educaþia populaþiei sãrace. Organiza baluri la
Curtea Domneascã din Iaºi ºi vãzând flirturile soþului cu alte femei, se
supãra fãrã sã o arate pe faþã, suportând chiar ºi purtarea obraznicã a
principesei Maria Obrenovici (nãscutã Catargi în Vrancea). Aceasta
nu se sfiia sã-l curteze pe domnitor chiar în faþa soþiei sale. Deºi suferea mult sufleteºte, ea ºi-a îndeplinit mai departe, ºi în cursul iernii din
1860, rãspunderile de principesã domnitoare.
Sprijinitã de mama sa, Ecaterina Rosetti, principesa a participat
la tedeumul slujit la Mitropolia Iaºului, fãrã soþul sãu, plecat la Bucureºti,
primind apoi vizitele oficiale, mulþumind ºi în numele lui pentru felicitãrile adresate. Dar, cocheta ei rivalã de care domnitorul se îndrãgostise ºi pe care o mãgulea fãþiº în societate îi provoca multã durere ºi pentru a nu împinge pe domnitor la un gest necugetat, a plecat pentru un
timp din þarã.
Principesa Elena Cuza a pribegit prin Paris, Roma, Neapole,
Veneþia, Torino, Milano, timp în care a avut unele contacte diplomatice cu persoane care au devenit prieteni devotaþi ai României. Împãratul Napoleon al III-lea i-a fãcut o primire triumfalã la Palatul Tuileries,
acordându-i o audienþã de peste o orã.
Revenind în þarã în 1862, a participat la prima recepþie datã în
palatul din Bucureºti. Prin comportarea sa, prin modul simplu ºi prietenos, ºtia sã câºtige sufletele. Principesa domnitoare l-a impresionat
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chiar ºi pe soþul sãu, vãzând-o stãpânã pe miºcãri ºi vorbe, întrucât el
o ºtia timidã ºi stângace. Principesa a vizitat aºezãmintele publice,
instituþiile de binefacere ºi culturã. În apartamentul ei a amenajat o camerã în care confecþiona îmbrãcãminte pentru sãrmani, pe care le dãdea preoþilor sã le împartã, fãrã a preciza de la cine vin. Împreunã cu
dr. Carol Davila a cercetat aºezãmintele de binefacere din Bucureºti ºi
constatând numãrul mare de orfani, a pus temelia unui nou aºezãmânt
dupã planurile mitropolitului Filaret II, dãruind de la început suma de
o mie de galbeni din caseta particularã.
La data de 18 iulie 1862 a fost emis Decretul de înfiinþare a
Azilului „Elena Doamna”, iar la 29 iulie s-a pus piatra de temelie a viitoarei construcþii. La începutul lunii iulie, înainte de a pleca la Iaºi,
principesa a scris preºedintelui Consiliului de miniºtri despre trebuinþa
unor îmbunãtãþiri la Maternitatea Pantelimon, la Ospiciul infirmilor ºi
al bolnavilor de nervi de la Mãrcuþa, precum ºi de la Spitalul Militar.
A scris ºi despre intenþia ridicãrii unui azil de bãtrâni la Pantelimon,
sugerând ca la fiecare aºezãmânt sã fie expuse portretele fondatorilor,
ca o recunoºtinþã pentru generozitatea lor. Elena Cuza a luat asupra sa
prefacerea spiritului public prin culturã ºi educaþie, sprijinind tinerii
pictori români.
În deplasarea spre Iaºi a trecut pe la Galaþi pentru a-ºi vizita soacra, fiind întâmpinatã de þãrani îmbrãcaþi în straie de sãrbãtoare. Principesa a zãbovit ºi la Soleºti, locul atât de drag inimii sale. Mama sa a
organizat o slujbã în noua bisericã ºi apoi în curtea conacului s-a încins
o mare horã. Ajunsã la Iaºi, la 20 august 1862, s-a instalat în fostul palat domnesc, unde a fost aºteptatã de autoritãþile civile ºi militare, a
primit binecuvântarea mitropolitului Moldovei ºi salutul militarilor, al
funcþionarilor publici ºi al delegaþilor ºcolilor din Iaºi, iar seara a participat la masa de galã, oferitã în onoarea sa. În zilele urmãtoare a vizitat Spitalul central al Mãnãstirii Sfântul Spiridon, Închisoarea criminalã, Maternitatea ºi Spitalul copiilor pãrãsiþi, Oficiul de bolnavi psihic
de la Golia, Spitalul din Tãtãraºi ºi Spitalul israelit, Muzeul de istorie
naturalã, ªcoala de arte, Institutul pentru ºcolirea fetelor, peste tot ofe-
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rind daruri. Toate acestea au înfãþiºat-o ca o bunã organizatoare pentru
rezolvarea problemelor sãnãtãþii publice ºi ale culturii.
Ajungând la Ruginoasa, reºedinþa particularã cumpãratã de la
vãrul sãu Mihail Sturza, principesa a angajat meºteri pentru repararea
clãdirii ºi grãdinari germani pentru refacerea parcului din jurul castelului.
Înapoindu-se la Bucureºti, principesa a reînceput ºirul faptelor
caritabile, implicându-se în dezvoltarea industriei textile de pe lângã
mãnãstiri, comandând pânza de uniforme pentru ºcolile pe care le patrona. L-a însoþit pe domnitor la Spitalul Colþea, la Garnizoana militarã, venindu-i ideile pregãtirii unui corp de infirmieri în cadrul Serviciului sanitar de ambulanþã ºi înfiinþãrii Crucii Roºii. Împreunã au vizitat Instituþia Sfânta Maria a femeilor germane, au pus piatra de temelie a Bisericii evanghelice reformate, au strâns fonduri pentru Azilul
„Elena Doamna”.
În aceastã perioadã rodnicã de activitate i-a stat mereu alãturi
soþului domnitor, care prin importantele reforme pe care le-a înfãptuit,
a rãmas în conºtiinþa neamului românesc. De fiecare datã când Elena
Cuza lua cuvântul, le amintea oamenilor cã datorau Unirea ºi înfãptuirile lor domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
(continuare în nr.4/2009)
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Elemente
de deontologie a evalu`rii
în contextul cre[terii calit`]ii
actului educa]ional (1)
PROFESOR DR. AUREL-CONSTANTIN SOARE

Motto:
„Prietenul care ne ascunde defectele ne slujeºte mai rãu decât
duºmanul care ni le reproºeazã”
(Pythagoras)

Tendinþe pe plan mondial în proiectarea
ºi realizarea evaluãrii rezultatelor ºcolare
Teoria ºi practica modernã a evaluãrii didactice au cunoscut, în
ultimii ani, ample dezvoltãri în plan conceptual, metodologic ºi strategic, determinate, pe de o parte, de noile orientãri privind instruirea ºi
educaþia, iar pe de altã parte, de tendinþele generale înregistrate pe plan
mondial în ceea ce priveºte conceperea, proiectarea ºi realizarea evaluãrii ºcolare.
Analiza unor importante studii în domeniul evaluãrii pedagogice ne permite sã constatãm cã, la nivelul practicilor evaluative pe plan
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mondial, sunt evidente douã tendinþe de bazã în ceea ce priveºte conceperea, proiectarea ºi realizarea evaluãrii rezultatelor ºcolare:
• una este trecerea treptatã, de la proiectarea ºi realizarea evaluãrii ºcolare în funcþie de obiective pedagogice, la centrarea demersului evaluativ pe achiziþiile finale ale elevilor exprimate în termeni de
competenþe ºcolare, însoþitã de schimbarea de accent dinspre evaluarea normativã, axatã pe profesor, spre evaluarea formativã, centratã pe
elev;
• cealaltã este trecerea, de la modalitatea de evaluare punctualã,
standardizatã, decontextualizatã a cunoºtinþelor ºi abilitãþilor elevilor,
la evaluarea de tip integrativ a performanþelor ºcolare, proiectatã ºi
realizatã în manierã contextualizatã, aproape de condiþiile vieþii reale
ºi dupã cerinþele evaluãrii autentice (anexa nr.1).

Reforma evaluãrii rezultatelor ºcolare
în România
În majoritatea sistemelor de învãþãmânt din Europa se acordã o
atenþie sporitã creºterii calitãþii actului educaþional în general ºi, în
mod special, asigurãrii obiectivitãþii, transparenþei ºi comparabilitãþii
evaluãrii rezultatelor ºcolare.
În România, începând cu anul ºcolar 1999-2000 s-a instituit un
sistem unitar de criterii pentru acordarea notelor ºcolare. În gimnaziu ºi
liceu, s-a trecut la Bacalaureat ºi Capacitate, proiectate ca examene naþionale. Elaborarea acestui sistem a fost necesarã, în primul rând, deoarece notele reprezintã doar simboluri ale unor judecãþi de valoare, asupra performanþelor elevilor, în diferite momente ale instruirii.
Reforma evaluãrii rezultatelor ºcolare a continuat, s-a accentuat, a fost modificatã în unele componente ºi s-a materializat în trei
domenii importante: evaluarea curentã, examenele naþionale ºi evaluãrile externe.
O reformã coerentã ºi profundã a fost introdusã la toate nivelurile învãþãmântului preuniversitar, în ultimii zece ani, în contextul general al reformei învãþãmântului românesc.

noiembrie, 2009

185

Educaþie, instrucþie ºi învãþãmânt

Transformarea ºcolii ca sistem în România este un proces de
schimbare adaptativã profundã a ceea ce înseamnã Educaþie la ora actualã, pentru iniþierea cãruia primele acþiuni sunt cele de leadership,
urmate de cele de management.
Obiectivul strategic este, de fapt, schimbarea ireversibilã prin
Educaþie, a infrastructurii mentale a societãþii româneºti, dinspre dominanta reactivã spre cea proactivã, în acord cu cerinþele timpului prezent ºi viitor al României.
Cultivarea înþeleaptã a celei mai armonioase proporþii de cunoºtinþe-deprinderi-atitudini ºi gradul de transferabilitate a competenþelor
dobândite în ºcoalã, dinspre anii formãrii prin educaþie, cãtre anii manifestãrii profesionale în societate reprezintã primii indicatori de proactivitate cu care mãsurãm performanþa ªcolii ca sistem.

Evaluarea în învãþãmânt
Evaluarea repune problema funcþionãrii sale ca domeniu de cercetare ºi, concomitent, reapare problema sensului, semnificaþiei practicilor sale. E de menþionat cã, încã din anii ’80 ai secolului al XX-lea,
trasând distincþia fundamentalã între evaluare ºi control, unii cercetãtorii au subliniat cã evaluarea, contrar controlului, este cãutarea sensului. Însã, în loc sã se schimbe practicile, s-a schimbat doar vocabularul,
observându-se tendinþa de a vorbi despre evaluare acolo unde este vorba de control deghizat. De fapt, noþiunile de control ºi de evaluare corespund ºi se opun, concomitent, într-o relaþie de bipolaritate. Scopul
procedurilor de control este de a compara gradul de conformitate, chiar
de identitate, între un model de referinþã ºi un fenomen. Controlul se
axeazã, deci, pe coerenþã ºi omogenitate. Evaluarea, din contrã, se
axeazã pe termen de semnificaþie. Ea implicã ideea de sens. Controlul
se bazeazã pe dispozitive construite ºi cât mai transparente, în timp ce
evaluarea reprezintã un proces ºi un demers care comparã zone de opacitate. Aceste premise semantice fiind definite, putem distinge evaluarea estimativã ºi evaluarea apreciativã. Prima se orienteazã mai mult
spre cantitativ, cuantificarea servind, în acest caz, drept referinþã. A
doua privilegiazã polul calitativ.
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În opinia noastrã, specificã evaluãrii este noþiunea de valoare,
nu în sensul economic, ci în sensul filozofic al termenului. Câteva elemente de distincþie între procesul de evaluare ºi procedurile de control
pot fi evidenþiate. Prima distincþie se referã la variabilele spaþiu/timp.
Controlul, centrat pe spaþiu - de care are nevoie ca bazã de mãsurare se situeazã în afara timpului. Evaluarea, fiind proces, este indisociabilã
de noþiunea de timp, timp nu în sensul de unitãþi egale decupate, ci în
sens de duratã (trecut, prezent, viitor). A doua distincþie þine de faptul
cã controlul relevã din explicativ ºi explicat, în timp ce evaluarea este
de ordinul implicãrii. Universul evaluãrii, cel al implicãrii ºi sensului,
are puþine în comun cu cel al controlului, univers al rigorii ºi al explicitãþii. Însã, în pofida celor menþionate, majoritatea practicilor evaluative exclud, în favoarea cercetãrii rigorii ºi ordinii, aceastã cãutare a sensului care existã prin ºi pentru subiecþi. În acest context, douã pericole
ameninþã evaluarea: a fi o simplã „formã”, un fel de reflectare specularã a realitãþii pe lângã „sens”, sau a fi o constatare resemnatã a ambiguitãþii ºi complexitãþii umane.
Fãrã a pune la îndoialã necesitatea mãsurãrii ºi a rigorii în evaluare, considerãm cã o teorie ºi o practicã a evaluãrii trebuie sã fie fondate pe primatul sensului.
Sensul este devalorizat în favoarea cantitativului, în detrimentul
unei abordãri în profunzime a fenomenelor. Evaluatorul segmenteazã
datele ºi rezultatele, neglijind existenþa umanului. Acest refuz de a lua
în consideraþie sensul în majoritatea practicilor de evaluare poate fi explicat prin mai multe cauze:
• abordarea cantitativã simplificã problemele;
• materialul cantitativ în raport cu cel calitativ are, în aparenþã,
un caracter de necombãtut.
Sub influenþa ºtiinþelor exacte, ºtiinþele socio-umane sunt tentate de a þine cont doar de ceea ce este cuantificabil, excluzând, astfel,
din cercetare originalitatea, creativitatea ºi afectivitatea.
În optica celor menþionate putem face urmãtoarea constatare. În
problema evaluãrii este important de a ne întreba ce sens, ce semnifi-
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caþie are acest fenomen pentru persoanele implicate. Abordarea sensului în evaluare ar permite nu numai de a ºti ceea ce oamenii fac, dar ºi
de ce ei acþioneazã (sau nu acþioneazã), într-un anumit mod ºi ce semnificã aceastã acþiune pentru ei. Ori, aspectele semnificative care constituie o faþetã a acestui proces devin obiect obligatoriu al cunoaºterii
pentru a înþelege realitatea evaluativã. Aºadar, optez pentru o abordare
extinsã a evaluãrii care permite sã se estimeze, în mãsura în care este
practic realizabil, ansamblul factorilor semnificativi, fãrã a simplifica,
pe nedrept, complexitatea variabilelor care intervin. Din aceastã perspectivã, dimensiunile subiective care atribuie semnificaþie procesului
evaluativ (reprezentãrile, atitudinile, percepþiile, credinþele, opiniile
persoanelor implicate în contextul de evaluare) devin determinanþi ai
calitãþii acestui proces.

Dimensiunile subiective ale evaluãrii
Dimensiunile subiective invocate mai sus rãmân insuficient delimitate, ariile de interferenþã existente între ele complicând enorm definirea netã a conceptelor vizate. Concepþia cea mai rãspânditã vede
atitudinile ca sistem care comportã trei componente: cognitivã, afectivã, comportamentalã.
Componenta cognitivã se referã la ceea ce subiectul cunoaºte
sau crede cã ºtie/cunoaºte despre obiect, adicã caracteristicile pe care
i le atribuie.
Componenta afectivã este constituitã de atracþia sau repulsia pe
care subiectul o resimte pentru obiect. Ea permite a situa obiectul pe o
scalã care merge de la dezirabil la indezirabil, de la bun la rãu.
Componenta comportamentalã se referã la intenþiile sau deciziile privind acþiunea ºi este „a priori” legatã de primele douã. Într-adevãr,
se poate aºtepta, de exemplu, ca subiectul sã prezinte un comportament mai rezervat, mai prudent faþã de persoanele sau obiectele pentru care el resimte antipatie.
Specialiºtii din domeniul educaþiei ºi evaluãrii au cãutat sã determine legãturile dintre rãspunsurile verbale ale unui subiect ºi acþiu-
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nile sale. Problema relaþiilor dintre diverse variabile genereazã ideea
înþelegerii organizãrii acestor variabile, a identificãrii determinanþilor
practicilor diverºilor agenþi educativi în materie de evaluare, pentru a
putea modifica, în caz de necesitate, comportamentul acestora. Literatura de specialitate prezintã un ºir de lucrãri asupra organizãrii predispoziþiilor de a acþiona ca un mod privilegiat într-un context dat, în termeni de credinþe, atitudini, valori, intenþii, comportamente. Între timp,
puþine teorii au putut sã explice ºi sã prezicã, într-un mod satisfãcãtor,
acþiunile sau comportamentul unui individ într-o situaþie datã.
Importanþa reprezentãrilor în evaluare a fost subliniatã de mai
mulþi cercetãtori. În opinia lor, prin prisma unui sistem global de reprezentãri, formatorul percepe raporturile subiectului în formare vizavi de
diferite cunoºtinþe. Prin caracterul selectiv al reprezentãrilor sale, formatorul poate privilegia unele cunoºtinþe ºi neglija altele. Reprezentãrile joacã rolul unor inductori de conduite: ele nu sunt conduitele, însã
contribuie la crearea, obiectivarea, diferenþierea lor. Intervenþiile formatorilor nu sunt neutre. Conºtient sau inconºtient, pe lângã cunoºtinþe
ºi abilitãþi, formatorii vehiculeazã valori ºi atitudini care influenþeazã
subiectul în formare, în toatã globalitatea sa ºi, deseori, într-o manierã
subtilã. În cadrul realitãþii ºcolare, subiectul în formare îºi face o imagine despre sine ºi despre societatea care îl înconjoarã. Important este
de a ºti cum se construieºte aceastã imagine, cum subiectul în formare
utilizeazã relaþia educativã pentru a se dezvolta, explorând potenþialitãþile sale, creând noi reprezentãri ºi conduite. Când formatorul reajusteazã reprezentãrile, el se gãseºte, pe de o parte, confruntat cu normele
sociale, iar pe de altã parte, cu imaginea intuitivã pe care ºi-a format-o
despre subiectul în formare. Pornind de la aceºti doi poli, se formeazã
reprezentãrile formatorului. Pentru a rãmâne obiectiv, formatorul trebuie sã articuleze produsele ºi atitudinile subiectului în formare printr-o
abordare sistemico-dinamicã. Schimbarea practicilor educaþionale a formatorului presupune, deci, modificarea reprezentãrilor care susþin aceste practici. Conform rezultatelor obþinute de unii savanþi, rolul reprezentãrilor este determinant în optimizarea formativã ºi eficacitatea pedagogicã.
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În aceastã ordine de idei, în calitatea lor de instrumente de percepere a realitãþii, de îndrumãtor de conduite, reprezentãrile pot fi considerate nuclee pornind de la care se structureazã comportamentele de
predare/învãþare. Principalii actori ai sistemului educativ (cadre didactice, studenþi, administratori etc.) posedã anumite reprezentãri despre
variabilele care compun acest sistem, despre propria lor funcþionare în
sistemul educaþional. Ori, nu caracteristicile obiective ale unei situaþii
determinã comportamentele indivizilor în interacþiune, ci reprezentarea pe care o au indivizii despre aceastã situaþie.
Din cele expuse se poate conchide cã reprezentãrile cadrelor didactice joacã un rol determinant în deciziile pe care le iau, în comportamentele pe care le adoptã, inclusiv în practicile de evaluare. Astfel,
cadrele didactice dezvoltã practicile evaluative, pornind de la cadrul de
referinþã, selectând, interpretând ºi organizând informaþia la care au
acces.
A înþelege cum un cadru didactic evalueazã ceea ce evalueazã ºi
a determina factorii care influenþeazã acþiunea sa sunt elemente extrem
de importante. Dat fiind faptul cã reprezentãrile joacã un rol deosebit
în evaluare, cunoaºterea acestor reprezentãri contribuie la informarea
cadrului didactic asupra practicilor evaluative. Conºtientizarea manierei sale de evaluare este o etapã indispensabilã pentru aprecierea practicilor sale evaluative.
Moºtenirea culturalã a cadrului didactic leagã diversele aspecte
ale cunoaºterii (cunoºtinþe, abilitãþi, atitudini) într-un tot pe care l-am
numi componentele sistemului sãu reprezentaþional. Aceste componente devin centre de referinþã care influenþeazã practicile evaluative
prin reprezentãrile pe care cadrul didactic ºi le face despre fiecare dintre aceste componente. Ulterior, acesta selecþioneazã, interpreteazã ºi
organizeazã conþinutul reprezentãrilor pentru a operaþionaliza concepþia sa despre evaluare.
Practicile evaluative sunt, deci, înfãþiºate ca produsul raportului
dintre cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini. Cunoºtinþele (savoir) ºi abilitãþile (savoir-faire) sunt generatoare a unui anumit numãr de modele de
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referinþã la care se raporteazã cadrul didactic pentru a orienta practicile sale de evaluare ºi pentru a modela astfel atitudinile, comportamentele ºi produsele acestor comportamente (savoir-être). Mai specific, sistemul de reprezentãri al cadrului didactic este caracterizat prin
urmãtoarele postulate:
• evaluarea este un fenomen complex care poate fi definit ca un
proces de tratare a informaþiei, de diagnostic, de decizie ºi de comunicare între formator ºi subiectul în formare;
• practicile de evaluare ale cadrului didactic reflectã concepþia
lui despre educaþie, care decurge din moºtenirea lui culturalã;
• sistemul de reprezentãri al cadrului didactic se construieºte
prin prisma cunoºtinþelor, abilitãþilor ºi atitudinilor (savoir, savoir-faire,
savoir-être) ºi decurge din structura socialã, colegialã, reflectatã în mediul ambiant;
• reprezentãrile despre evaluare ale cadrului didactic sunt conºtientizate când ele sunt încadrate în activitatea de muncã.
Astfel, putem conchide cã cercetãrile asupra dimensiunilor subiective (atitudini, credinþe, reprezentãri, opinii etc.) sunt numeroase,
diverse ºi contradictorii (anexa nr.2).

Viziunea sistemicã asupra evaluãrii
Evaluarea trebuie tratatã ca o modalitate generalã, de mãsurare,
gestiune ºi interpretare a valorii unui produs, procedurã, proces. Din
aceastã perspectivã, variabilele subiective (reprezentãri, atitudini, credinþe) devin elemente fundamentale ale procesului de evaluare care
necesitã o analizã minuþioasã: definirea conceptelor, identificarea relaþiilor dintre ele, înþelegerea mecanismului de interacþiune în scopul
identificãrii rolului ºi importanþei lor în procesul evaluativ. Sistemul
de evaluare opereazã în contextul unei politici educaþionale care pune
în contribuþie modele de evaluare, metodologii adecvate, strategii de
formare ºi supervizare.
Una din schimbãrile semnificative în domeniul evaluãrii se referã la abordarea ei în conformitate cu viziunile sistemice. Aceastã
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perspectivã a imprimat noi dimensiuni ºi noi semnificaþii evaluãrii. Ea
a pus în evidenþã faptul cã diversele aspecte ºi componente ale evaluãrii nu pot ºi nu trebuie sã fie tratate individual. Ori, conceputã ca sistem, evaluarea în învãþãmânt presupune o viziune globalã asupra diferitelor sale domenii ºi niveluri. Se produce o reorientare spre abordarea
evaluãrii ca problematicã a sensului/semnificaþiei centratã pe proces.
ªtiinþa se vede obligatã sã reintroducã subiectivitatea, alocarea de sens,
interpretarea în modelele lumii.
Reglarea, de exemplu, conceptualizatã mai întâi în modelul cibernetic (ca practicã sistematicã a retroacþiunii), iar apoi în modelul
sistemic (sub forma unui sistem de reglãri care piloteazã practica evaluativã), se regãseºte astãzi în evaluarea-reglare complexã.
Abordarea evaluãrii ca mãsurare, prin modelele sale, urmãreºte
scopul de a construi instrumente fiabile care vor permite mãsurãri „reale”. Se propagã imaginea evaluatorului obiectiv, extern, purtãtor al
adevãrului în ultimã instanþã, dat fiind faptul cã este asigurat cu tehnici ºtiinþifice. Iatã de ce modelele vizate pot fi regrupate în matricea
teoreticã a mãsurãrii. Se observã stabilirea unei confuzii între „a evalua” ºi „a mãsura”, evaluarea nefiind decât o metodologie a mãsurãrii.
Evaluarea se limiteazã la unele variabile pentru care ºtiinþa a elaborat
cu succes instrumente de mãsurare. Variabilele care nu pot fi mãsurate
sunt lipsite de utilitate ºi, deci, nu au nicio importanþã. Ori, este vorba
de importarea în evaluare a ideologiei pozitiviste sau a metodologiei
împrumutate de la ºtiinþele naturii, care se prezintã aici ca garanþie a
abordãrii ºtiinþifice. În acest context, devine inevitabilã lãrgirea domeniului de studii fãrã a înlãtura, bineînþeles, ideea mãsurãrii în general.
Abordarea evaluãrii ca gestiune vine sã ia locul concepþiei evaluãrii ca mãsurare. De la un control extern, modelul gestionar de evaluare evolueazã spre interiorizarea acestui control: subiectul evaluãrii
ia ºtafeta evaluatorului. Evaluatorul este, de asemenea, cel care se formeazã. Evaluarea devine o putere împãrþitã, iar autocontrolul un obiect
de învãþare recunoscut. În cadrul evaluãrii ca gestiune, evaluatorul vrea
sã-l înveþe pe subiect sã evalueze împreunã cu el, iar pe urmã sã se
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evalueze el însuºi. Puþin câte puþin, evaluarea este completatã cu mijloace care le depãºesc pe cele educative. Simultan, probleme etice ºi
politice se impun pe prim-plan: organizaþionalul dupã ce a fost redus
la structural, iar apoi lãrgit la funcþional, face apel la alte dimensiuni
ºi conduce la alte modele.
(continuare în nr. 1/2010)
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CATHERINE PÃVÃLOIU

mul beneficiazã de toate drepturile inerente tuturor fiinþeO
lor umane, oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nãscut, locuieºte, lucreazã sau trãieºte, indiferent de
naþionalitate, rasã, sex, credinþe religioase, filozofice sau politice, stare
materialã, deoarece aceste prerogative au un caracter universal, ceea
ce constituie un fundament al drepturilor lor egale ºi inalienabile, ca un
corolar al libertãþii, dreptãþii, securitãþii ºi pãcii mondiale.
Securitatea reprezintã elementul principal în ceea ce priveºte
viaþa socialã, economicã, culturalã ºi militarã, atât la nivel internaþional cât ºi naþional, raportatã la individ. Totodatã, securitatea este caracterizatã de manifestãrile sociale, implicit ale individului uman ºi al
colectivitãþilor sociale având implicaþii la modul în care decidenþii
politici acþioneazã.
Raportate la alte categorii etice precum binele ºi rãul, studierea
semnificaþiei valorice a securitãþii la nivel social reprezintã o necesitate. Binele exprimã totalitatea aprecierilor pozitive, valoroase ale acþiu-
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nilor oamenilor, principii ºi norme de comportament demne de imitare
ºi „multiplicare”, ce contribuie la progresul ºi asigurarea securitãþii
umane. Rãul, însã, înseamnã pricinuirea necazurilor, reprezintã totalitatea acþiunilor negative, faptelor demne de condamnare, mustrare,
rezultând o incompatibilitate cu progresul ºi securitatea. Securitatea
reflectã starea fireascã a oricãrei existenþe, fiind circumstanþa de acþiune pozitivã, favorabilã pentru orice sistem. Prin urmare, putem defini
securitatea ca un bine social, ca o necesitate majorã pentru progresul
sociumului ºi pentru supravieþuirea umanitãþii.
Din punct de vedere etimologic, noþiunea îºi are rãdãcinile în Imperiul Roman, în perioada domniei împãratului Hostilian - 250 d.Hr.
Zeiþa care asigura protecþia ºi bunãstarea imperiului se numea Securitas, înþeleasã ca „libertate în faþa ameninþãrii“1.
La nivel sociologic, securitatea reprezintã „luarea în considerare a conexiunilor dintre toate nivelurile organizãrii sociale ºi recunoaºterea faptului cã securitatea unora nu poate sã decurgã din insecuritatea altora”2. Perspectiva, la nivel uman a securitãþii, nu funcþioneazã ca o însumare a mai multor domenii, ci ca un proces în etape
succesive specifice dezvoltãrii fiecãrui fenomen, a unor relaþii individuale sau sociale care determinã ulterior comportamentul unei persoane în funcþie de evoluþia fiecãrei epoci.
Însã, secolul al XXI-lea este cuprins de ritmurile promiþãtoare
ale progresului ºtiinþifico-tehnic ºi social, de revoluþia în sfera informaþional-computerialã ºi pune, în acelaºi timp, problema supravieþuirii omenirii ºi a existenþei umane asigurate pe termen lung. Totalitatea
problemelor globale provocate de dezvoltarea tehnocraticã a sociumului, integrate cu suficiente pericole în plan extern ºi intern, sunt reprezentate ca o sursã de ameninþãri pentru omenire. Astãzi ca niciodatã,
în faþa omenirii apare problema fundamentãrii ei valorice, a cãrei orientare va permite omenirii sã se dezvolte progresiv ºi în plinã siguranþã.
În mare mãsurã, problema securitãþii este examinatã în aspect
politic, economic ºi informaþional. Aspectul socio-filosofic al securitãþii, insuficient cercetat în plan global, prezintã un interes permanent
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din perspectiva siguranþei ºi stabilitãþii existenþei în general. Cu toate
acestea, tratarea axiologicã deschide noi orizonturi, noi posibilitãþi de
studiere a problemei, de asigurare a stabilitãþii societãþii umane. Drept
epigraf pentru analiza propusã poate servi imperativul din Vechiul
Testament: „Dacã veþi urma poveþele Mele ºi poruncile Mele, le veþi
pãstra ºi le veþi îndeplini ... veþi trãi pe pãmântul vostru în siguranþã”3. Sensul profund al acestei îndrumãri din Biblie constã în înþelegerea condiþiei principale pentru asigurarea dezvoltãrii societãþii umane.
Orientarea acesteia spre criteriile înalt valorice reprezintã baza normativ-valoricã a sistemului ºi fundamentul culturii spirituale de autoorganizare a sociumului.
Laureatul Premiului Nobel (1977), fondatorul ºcolii de sinergeticã din Bruxelles, I. Prigojine (1917-2003) relateazã cã: „Valorile sunt
codurile pe care noi le utilizãm pentru a menþine sistemul social pe o
anumitã traiectorie a dezvoltãrii aleasã de cãtre istorie”4. Menþionând
rolul valorilor în pãstrarea securitãþii procesului de evoluþie umanã, domnia sa accentua cã sistemul valoric va rezista mereu efectelor fluctuaþiei destabilizatoare care afecteazã sistemul social. Valorile apãrute în
decursul istoriei omenirii în baza necesitãþilor obiective ale societãþii
se includ în sisteme ºi funcþioneazã în societate ca reglatori socioculturali cu ajutorul instituþiilor sociale: familie, învãþãmânt, religie, artã,
ºtiinþã. Fiind reflectate în conºtiinþa socialã sub aspectul orientãrilor
culturale, intereselor, directivelor, convingerilor ºi scopurilor, valorile
capãtã o funcþie ce poate dirija societatea. Astfel, valorile se prezintã
în calitate de coduri socioculturale de importanþã vitalã pentru existenþa societãþii, asiguratã de o stabilitate pe un termen lung de duratã. În
acest context, valorile reprezintã nucleul mecanismului normativ-valoric de autoorganizare a securitãþii sociale. Valorile ºi tradiþiile ce sunt
specifice societãþii se transmit din generaþie în generaþie ºi se bazeazã
pe sprijinul instituþiilor în drept pentru satisfacerea nevoilor fiecãrui
cetãþean, în speþã al individului.
Dezechilibrul balanþei specifice unui sistem valoric stabilit, excluderea valorilor tradiþionale ºi impunerea celor strãine, punerea în
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acelaºi plan a imperativelor spirituale ºi etice pot avea urmãri serioase
în funcþia instituþiilor socio-culturale, schimbãri distructive în conºtiinþa ºi în mentalitatea socialã, dezorientãri spirituale, iresponsabilitate
ºi deviere socialã. Acestea, la rândul lor, în anumite condiþii pot deveni
factori de agravare a conflictelor sociale într-un stat aparte, iar dacã nu
sunt stopate la timp pot duce la destabilizarea sociumului la nivel regional sau global. Eventualul preþ plãtit în urma acþiunilor de subminare a bazei valorice este pentru existenþa umanã unul destul de grav.
În concepþia lui Imanuel Kant (1724-1804), idealul suprem este
„principiul raþiunii”. Însã G. Hegel (1770-1831) a relevat importanþa
funcþionalã a idealului, analizându-l ca pe un scop intuitiv contemplativ. Noþiunea de securitate socialã este prezentatã ca un model ideal de
societate în interpretare valoricã. Idealul societãþii viitoare, în cadrul
dezvoltãrii ei inofensive, duce la asigurarea întregii activitãþi sociale ºi
la atingerea securitãþii generale. Reieºind din cele expuse, idealul este
forma principalã de funcþionare a valorilor, iar conþinutul lui – ansamblul valorilor corespunzãtoare. E posibilã urmãtoarea postulare: conþinutul idealului securitãþii ca fenomen social este reprezentat de cãtre
sistemul axiologic, a cãrui orientare contribuie la formarea unei societãþi asigurate ºi la supravieþuirea umanitãþii în condiþii favorabile de
dezvoltare.
Securitatea ca o condiþie ºi factor de existenþã a omenirii la nivel
global, regional, naþional, statal ºi personal se manifestã în calitate de
scop social-politic esenþial. Stabilirea programãrii social-psihologice a
acesteia are loc doar prin prezenþa unei convingeri sociale, ºi anume
prin certitudinea elitelor politice în necesitatea de securitate.
Condiþia principalã de stabilire a acestor convingeri se datoreazã
practicii sociale de combatere a calamitãþilor, dezastrului natural, pericolului armat, social ºi politic, economic ºi ecologic. În calitate de formã socialã în consolidarea ºi transmiterea unei astfel de practici se pronunþã tradiþiile, obiceiurile ºi datinile. Neglijarea acestei experienþe
conduce la ºtergerea din memoria socialã a programãrii social-psihologice pentru stabilirea securitãþii în modul de viaþã ºi în activitatea de
toate zilele a sistemului asigurat de relaþii socio-umane.
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Prin urmare, putem afirma cã securitatea este apãrarea ºi asigurarea garantatã prin mijloace constituþionale, legislative ºi practice a
intereselor vitale ale persoanei, societãþii, statului ºi mediului natural
împotriva ameninþãrilor interne ºi externe. Securitatea este o ºtiinþã ce
necesitã a fi studiatã ºi dezvoltatã; o artã ce necesitã a fi însuºitã; o culturã ce necesitã a fi cultivatã.
Rezultatul activitãþii social-politice ºi culturale, orientat spre
atingerea idealului social ºi fundamentat pe principiile siguranþei, este
formarea unei ºtiinþe generale despre securitate, care ar cuprinde în
spectrul sãu de cercetare ºi mecanismul de formare a culturii de asigurare a securitãþii ce va conþine în sine mecanismul de stabilitate. Acest
mecanism va funcþiona în baza cunoºtinþelor, principiilor, normelor,
valorilor ºi relaþiilor din sfera securitãþii. Acþiunea ºi lãrgirea activitãþii
domeniului de securitate în cadrul vieþii sociale, geneza culturii securitãþii, stabilirea formei corespunzãtoare a conºtiinþei sociale vor permite formarea unei sfere specifice: sfera asigurãrii securitãþii sociale,
sfera care se caracterizeazã printr-o formã deosebitã a conºtiinþei sociale ce exprimã sistemul de cunoºtinþe din domeniul securitãþii, relaþiile ce apar în urma asigurãrii stabilitãþii. Baza socio-culturalã a sferei
securitãþii sociale este reprezentatã de sistemul valoric, care îndeplineºte funcþia de stabilizare, integrare ºi consolidare.
Studiul sistemului valoric al sferei securitãþii sociale presupune:
definirea ierarhiei ontologice, existenþiale ºi prioritare a valorilor securitãþii; determinarea acþiunii reglatorului normativ-valoric al siguranþei
la nivelul personalitãþii, la nivel naþional, regional ºi global; analiza valorilor ºi subsistemelor valorice, corelaþia lor, care este factorul pãstrãrii siguranþei ºi stabilitãþii societãþii.
Astfel, sistemul valoric al bazei securitãþii pentru asigurarea
dezvoltãrii durabile a societãþii globale poate fi examinat ca o nouã paradigmã, ca o nouã sintezã valoricã. Principiul formãrii acestei sfere
axiologice este reprezentat de cãtre sistemul valorilor ontologice, orientare ce contribuie la dezvoltarea durabilã ºi securitatea societãþii.
Evidenþierea principalã a valorilor securitãþii se face în cadrul princi-
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piului moral, care cuprinde toatã realitatea în deplinã manifestare eticã. Existenþa ca fenomen cosmic global este o condiþie a tuturor formelor de viaþã, inclusiv cea socialã. Realizarea valorilor din sfera ontologicã este direcþionatã spre asigurarea securitãþii globale, fiind recunoscutã ca o culturã de elitã în sistemul existenþial valoric ºi responsabilã pentru destinul umanitãþii. Sfera ontologicã a valorilor siguranþei exprimã importanþa existenþei în toate aspectele ei ºi ce poate fi redusã la întrebarea lui Hamlet: „A fi sau a nu fi?”. Iar dacã va fi, atunci cum poate fi asiguratã existenþa faþã de pericolul nonexistenþei ºi
stabilitã securitatea pentru existenþa însãºi? Întrebarea despre existenþã ºi reflectarea ei în mitologie, religie, filosofie ºi artã demonstreazã caracterul valoric al existenþei, precum ºi situaþia ei la rang înalt în
statutul ierarhic al valorilor. Existenþa ca fenomen valoric este nucleul, care include imperativele valorice ale naturii, existenþei umane ºi
sociale ºi ale securitãþii generale a acestora.
(continuare în nr. 1/2010)
Note:
1 http://www.cpcs.ro/conceptul_de_securitate.php
2 Lucian Culda, Promovarea securitãþii globale, Centrul de
Studii Sociale Procesual-Organice SRL, 2006, p. 6.
3 Biblia sau Sfânta Scripturã, Bucureºti, Editura Institutului
Biblic ºi de Miss. al BOR, 1988, p. 1416.
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LOCOTENENT FLORIN ªTIBLI

aza obiectivã a apariþiei ºi dezvoltãrii activitãþii de manageB
ment, ca activitate specializatã de sine-stãtãtoare, o constituie munca. O persoanã care munceºte de una singurã poate realiza
doar un rezultat limitat, atât cantitativ cât ºi din punct de vedere al
complexitãþii. Obþinerea unor rezultate complexe ºi într-un volum cantitativ mai mare necesitã munca în comun a mai multor persoane.
În procesul conºtient de transformare a resurselor în produse, servicii
destinate consumului, pentru atingerea unui scop stabilit cu anticipaþie, munca are douã forme de manifestare: a) aceea de acþiune fizicã,
directã sau cu ajutorul mijloacelor de muncã, asupra resurselor; b) activitatea legatã de managementul proceselor de transformare ºi a altora pe care acestea le reclamã, conexe ºi de sprijin.
Considerãm cã managementul este o activitate umanã distinctã, impusã de accentuarea diviziunii muncii pe mãsura evoluþiei ºi
dezvoltãrii societãþii omeneºti. Asigurarea unei eficacitãþi ºi eficienþe
sporite a unor grupuri umane organizate tot mai mari ca numãr ºi vo-
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lum de activitate impune planificarea, organizarea, decizia, antrenarea,
controlul proceselor de muncã de execuþie specifice organizaþiei respective. Pe mãsurã ce se adânceºte procesul de diviziune a muncii ºi
se adânceºte specializarea muncii, se intensificã ºi corolarul sãu, respectiv procesul de creºtere a gradului de cooperare în muncã între
membrii unei organizaþii.
Deºi practica managementului este tot atât de veche ca ºi civilizaþia umanã, managementul a început sã fie considerat un tip specific
de muncã, desfãºuratã la diferite niveluri ale organizaþiei cât ºi în ansamblul ei, numai la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea. În acea perioadã a început sã se înþeleagã ºi sã se demonstreze cã „managerul” deþine un rol special ºi îndeplineºte o funcþie
distinctã în societate ºi în fiecare organizaþie. Pasul urmãtor a fost dezvoltarea unei ºtiinþe unitare a managementului, o teorie a muncii manageriale, care sã þinã seama de aspectele tehnice, economice, etice ºi
de altã naturã ale muncii sociale.
Ca ºtiinþã, managementul s-a dezvoltat în ultima sutã de ani. Primele lucrãri fundamentale au apãrut la începutul secolului XX, fiind
scrise de practicieni de elitã, pe baza experienþei lor personale acumulatã ca manageri în firme mari în perioada de la sfârºitul secolului
XIX. Numele lor sunt faimoase: Frederick Winslow Taylor, Henri
Fayol, Alfred P. Sloan ºi alþii. Managementul este practica direcþionãrii, organizãrii ºi dezvoltãrii resurselor umane, a tehnologiei, a resurselor financiare într-un sistem orientat spre sarcini care asigurã servicii
ºi produse unor beneficiari din exteriorul sistemului. În viitor, douã
forþe ale schimbãrii vor complica acþiunile managerilor în efortul lor de
a ghida organizaþiile ºi de a le menþine viabile. În primul rând, este
viteza cu care au loc schimbãrile care se accelereazã, de la dezvoltãrile
tehnologiei la strategiile competitive. În al doilea rând, forþele care
afecteazã performanþa organizaþionalã - cum ar fi acþiuni ale guvernelor - aºteptãrile ºi comportamentul angajaþilor, care devin mai complexe ºi aparent mai puþin controlabile.
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Viteza ºi complexitatea schimbãrilor face ca viaþa în organizaþii sã fie provocatoare ºi nesigurã. Corespunzãtor acestor forþe ale schimbãrii, cunoºtinþele despre comportamentul în organizaþii au crescut exponenþial în ultimii 50 de ani. Asemenea cunoºtinþe îi vor ajuta pe manageri ºi personalul organizaþiei.
Managementul este o ºtiinþã, adicã un ansamblu organizat ºi
coerent de cunoºtinþe, concepte, principii, metode, tehnici, instrumente, prin care se explicã în mod sistematic fenomenele ºi procesele care
se petrec în conducerea organizaþiilor.
Managementul este ºi o artã care reflectã latura sa pragmaticã.
Urmãrirea evoluþiei conceptului de management în strânsã legãturã cu evoluþia societãþii umane se impune cel puþin din urmãtoarele considerente:
a) un istoric succint ºi la obiect privind ºtiinþa ºi practica conducerii poate sã aducã mai multã luminã asupra naturii ºi caracteristicilor
domeniului cercetat, asupra scopului ºi funcþiei managementului în economie ºi societate;
b) conceptul de management a fãcut ºi face obiectul unui numãr
impresionant de lucrãri, aparþinând unor autori din cele mai diverse domenii de specialitate ºi concepþii filozofice, fãrã a se ajunge la un consens unanim asupra definirii acestuia;
c) cercetarea domeniului respectiv a avut o dezvoltare inegalã în
decursul timpului, acordându-i-se o atenþie corespunzãtoare doar în secolul XX, când managementul a devenit o ºtiinþã, iar rolul decisiv în
realizarea performanþei economice la nivel de firme ºi economii naþionale a fost recunoscut atât de comunitatea academicã, cât ºi de lumea
afacerilor.
Conceptul de management ºtiinþific al întreprinderii nu este atât
de recent, cum s-ar pãrea, datoritã faptului cã în literatura de specialitate nu s-a ajuns încã la un punct de vedere unitar în ce priveºte definirea lui.
Termenul de management semnificã capacitatea de organizare
raþionalã ºi de coordonare competentã a activitãþii grupurilor umane
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orientate spre atingerea unui scop. Noþiunea de management implica
în acelaºi timp ºi necesitatea de a testa însuºirile ºi aptitudinile fiecãruia ºi de a îl aºeza pe fiecare la locul cel mai potrivit însuºirilor ºi pregãtirii sale.
Pe aceste baze a apãrut ºi s-a dezvoltat ºtiinþa managementului.
Momentul oficial al naºterii ei este anul 1911, când a fost publicatã
cartea lui Frederick Winslow Taylor, intitulatã „Principiile managementului ºtiinþific”. Conþinutul ei a devenit acceptat de majoritatea
managerilor din întreaga lume. Cartea descria teoria managementului
ºtiinþific, adicã folosirea metodei ºtiinþifice pentru a identifica ºi defini «cea mai bunã unicã modalitate» de a executa o anumitã sarcinã.
Cuvântul „management” a apãrut în 1911. Înainte, toatã lumea presupunea cã proprietarul conduce afacerea. Înainte de Primul Rãzboi Mondial, J.P. Morgan a inventat managementul ca profesie în America,
Japonia ºi Germania. Managementul este o nouã funcþie care a fãcut
posibilã o nouã societate, o societate a organizaþiilor.
Puþini lideri ai lumii afacerilor ar fi putut prevedea aceastã evoluþie în 1870, când au început sã capete contur mari întreprinderi de
genul celor care existã în prezent. Motivul l-a constituit nu atât incapacitatea de prevedere, cât inexistenþa unui precedent. La acea vreme,
singura organizaþie permanentã importantã era armata. Nu este de
mirare deci cã structura sa de comandã ºi control a devenit modelul celor care organizau cãile ferate transcontinentale, combinatele siderurgice, bãncile moderne ºi magazinele universale.
Pânã la Primul Rãzboi Mondial era evident faptul cã unei þãri
sau regiuni îi va lua mult timp sã-ºi dezvolte o tradiþie bazatã pe muncã
ºi experienþa în munca manualã ºi organizatoricã necesarã pentru a
produce ºi a vinde un anumit produs, fie el þesãturi de bumbac sau viori. În timpul Primului Rãzboi Mondial însã, mulþi oameni fãrã absolut nicio calificare, aºa cum erau în perioada preindustrialã, au trebuit
sã fie transformaþi în muncitori productivi, practic instantaneu. Ca sã
facã faþã acestei nevoi, firmele din SUA ºi Marea Britanie au început
sã aplice principiile „conducerii ºtiinþifice” ale lui Frederick Winslow
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Taylor, dezvoltate între 1885 ºi 1910, la instruirea sistematicã pe scarã
largã a muncitorilor manuali. Ele au analizat sarcinile ºi le-au divizat
în operaþiuni individuale, care nu presupuneau calificare ºi care puteau
fi învãþate foarte repede. Dezvoltatã ºi mai mult în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, instruirea a fost apoi preluatã de cãtre japonezi ºi, 20 de ani dupã aceea, de cãtre sud-coreeni, care au fãcut din ea
baza fenomenalei dezvoltãri a þãrilor lor.
În anii 1920-1930, managementul a fost aplicat la multe domenii ºi aspecte ale activitãþii de producþie industrialã. Descentralizarea,
de exemplu, a apãrut pentru a combina avantajele masivitãþii cu cele
ale dimensiunii reduse într-o singurã întreprindere. Contabilitatea a
trecut de la „þinerea registrelor”, la analizã ºi control. Planificarea s-a
dezvoltat dincolo de „graficele Gantt”, construite în 1917-1918 spre a
programa producþia de rãzboi. La fel s-a întâmplat cu logica analiticã
ºi cu statistica, domenii care foloseau cuantificarea spre a transforma
experienþa ºi intuiþia în definiþii, informaþii ºi diagnostice. Marketingul
s-a dezvoltat în mod similar ca urmare a aplicãrii concepþiilor de management la distribuþie ºi desfacere.
Mai mult, încã de pe la mijlocul anilor 1920 ºi începutul anilor
1930, unii pioneri ai managementului (printre care Thomas Watson Sr.
de la nou-înfiinþata IBM, generalul Robert E. Wood de la Sears, Roebuck
ºi Elton Mayo de la Harvard Business School) au început sã punã sub
semnul îndoielii modul de organizare a producþiei industriale. În cele
din urmã, ei au ajuns la concluzia cã linia de montaj era un compromis
pe termen scurt în ciuda productivitãþii sale extraordinare: o teorie economicã deficitarã din cauza inflexibilitãþii sale, o exploatare proastã a
resurselor umane ºi chiar o proastã concepþie tehnologicã. ªi astfel au
început sã punã bazele gândirii care au adus pânã la urmã „automatizarea” ca mod de organizare a procesului de producþie ºi la „teoria Y”,
munca în echipã, cercurile calitãþii ºi organizaþia bazatã pe cunoaºtere
ca mod de gestiune a resurselor umane.
Fiecare dintre aceste inovaþii manageriale a reprezentat aplicarea cunoaºterii la muncã, înlocuirea activitãþii întâmplãtoare, a forþei
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braþelor ºi a muncii anevoioase cu sistemul ºi informaþiile. Fiecare, ca
sã folosim termenii lui Frederick Taylor, a înlocuit „munca mai asiduã” cu „munca mai inteligentã”.
Administrarea unei companii orientate spre a produce ºi a pune
rapid în aplicare cunoºtinþe de înaltã calitate este un lucru total diferit faþã de conducerea companiei bogate în capital de acum o jumãtate
de secol. Companiile din urmã erau precum maºinile – managerii lor
erau maºiniºti. Maºiniºtii îºi doreau ca maºinile lor sã lucreze conform
specificaþiilor de design predeterminate. Aceºti lideri trebuiau sã se
gândeascã doar la control ºi la prevenirea surprizelor. Aceia care lucrau, rãul necesar, nu erau altceva decât mâinile ataºate maºinii lor.
Însã astãzi, pânã ºi în aceste companii bogate în capital, revoluþia îºi
spune cuvântul. Producerea unui automobil costã astãzi mult mai puþin
în muncã brutã, capital ºi energie decât acum 50 de ani. Singurul factor care a crescut este cantitatea cunoºtinþelor ºi a ideilor care sunt
folosite în designul unui automobil ºi în procesul de manufacturã. Cu
alte cuvinte, companiile bogate în capital sunt din ce în ce mai dependente în succesul lor ca afacere de abilitatea de a produce idei mai
bune mai repede decât competitorii lor. Oamenii – ºi relaþia lor cu compania – au devenit cheia cãtre succes. Într-o companie dependentã de
cunoaºtere, liderii trebuie sã se gândeascã la spaþiu ºi la libertate în cadrul organizaþiilor lor – antiteza controlului ºi a rezultatelor predeterminate. Trebuie sã se gândeascã la dezvoltarea potenþialului membrilor organizaþiei în parte. În astfel de companii, se înþelege de la sine
cã potenþialul organizaþiilor se aflã în relaþie directã cu încurajarea
membrilor de a-ºi dezvolta la rândul lor potenþialul. Dincolo de asta,
liderii trebuie sã se gândeascã în mod constant la cei care le vor fi posibilii succesori pentru a crea o organizaþie care sã aibã continuitate în
timp.
În trecut, lucrãtorul manual predomina în toate organizaþiile.
Erau necesari puþini oameni eficace, cei de la vârf, care dãdeau ordinele pe care ceilalþi le executau. Ponderea lor în totalul populaþiei active era atât de micã încât puteam, de bine de rãu, sã le luãm eficacita-
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tea acestora. Ne puteam baza pe rezerva de „genii înnãscute”, acei
câþiva oameni din orice domeniu al preocupãrilor umane, care într-un
fel oarecare ºtiau ceea ce restul oamenilor trebuiau sã se strãduiascã
din plin sã înveþe.
Astãzi însã marea organizaþie bazatã pe cunoaºtere ocupã un loc
central. Societatea modernã este o societate a marilor instituþii organizate. În fiecare dintre ele, inclusiv în armatã, centrul de gravitaþie s-a
mutat spre lucrãtorul bazat pe cunoaºtere, spre omul care pune mintea
la contribuþie, nu forþa muºchilor sau mãiestria mâinilor. Majoritatea
oamenilor au învãþat în ºcoalã sã foloseascã teoria, conceptele ºi cunoºtinþele în locul forþei fizice sau aptitudinilor manuale ºi lucreazã din
ce în ce mai mult într-o organizaþie unde sunt eficace în mãsura în care
pot avea o contribuþie semnificativã la activitatea acesteia.
Lucrãtorii care se bazeazã pe cunoaºtere sunt cei ale cãror locuri
de muncã presupun o bunã pregãtire, un nivel de ºcolarizare ridicat. În
zilele noastre, standardele referitoare la cunoºtinþele ºi pregãtirea academicã a angajaþilor ºi managerilor sunt foarte ridicate, fiind net superioare celor din trecut. Capacitatea salariaþilor de a concepe soluþii
strategice, de a aplica cunoºtinþe specializate ºi de a colabora în condiþiile unor cereri contextuale haotice reprezintã noua capabilitate
esenþialã a organizaþiilor.
Lucrãtorul bazat pe cunoaºtere nu ridicã probleme din punct de
vedere material. El tinde sã fie o persoanã prosperã. Are un serviciu sigur, iar cunoºtinþele pe care le posedã îi oferã libertatea de miºcare. Însã nevoile sale de ordin psihologic ºi cele legate de valorile personale
trebuie satisfãcute în ºi prin munca ºi poziþia avutã în cadrul organizaþiei. El este considerat ºi se considerã un profesionist. Cu toate acestea
este angajat ºi se aflã sub ordinele cuiva. Este rãspunzãtor de un domeniu al cunoaºterii, dar trebuie sã se subordoneze obiectivelor organizaþiei autoritatea pe care i-o conferã cunoaºterea. Într-un domeniu al cunoaºterii nu existã superiori ºi subordonaþi, ci numai oameni mai tineri
sau mai bãtrâni. Organizaþia are însã nevoie de o ierarhie. Fãrã îndoialã cã aceste probleme nu sunt cu totul noi. Ofiþerii din armatã ºi func-
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þionarii civili le cunosc de multã vreme ºi ºtiu cum sã le rezolve. Ele
sunt probleme reale. Lucrãtorul bazat pe cunoaºtere nu este predispus
la sãrãcie. El se aflã în pericol de alienare, ca sã folosim echivalentul
la modã pentru plictisealã, frustrare ºi disperare tãcutã.
Lucrãtorul bazat pe cunoaºtere este „acel factor de producþie”
datoritã cãruia societãþile ºi economiile puternic dezvoltate de astãzi,
Statele Unite ale Americii, Europa Occidentalã, Japonia ºi din ce în ce
mai mult Rusia ºi China, devin ºi rãmân competitive.
Fãrã îndoialã, sarcina fundamentalã a managementului rãmâne
aceeaºi: a-i face pe oameni capabili sã lucreze eficient împreunã, oferindu-le obiective comune, valori comune, organizarea potrivitã, instruirea continuã ºi dezvoltarea de care au nevoie pentru a lucra eficient ºi a reacþiona la schimbare. Dar esenþa acestei sarcini s-a schimbat, dacã nu din alt motiv, atunci pentru faptul cã practicarea managementului a transformat forþa de muncã alcãtuitã în mare parte din lucrãtori necalificaþi într-una alcãtuitã din lucrãtori bazaþi pe cunoaºtere,
foarte bine pregãtiþi.
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Rolul [i locul colegiilor
militare liceale în cadrul
sistemului de înv`]`mânt
din for]ele terestre
COLONEL DRD. NICOLAE MITU

biectivul general al învãþãmântului militar în Forþele
O
Terestre îl constituie formarea, specializarea ºi dezvoltarea
profesionalã a personalului militar, capabil sã-ºi asume responsabilitãþile îndeplinirii atribuþiilor funcþiilor pentru care se asigurã
pregãtirea ºi sã se angajeze în serviciul naþiunii prin cariera militarã,
corespunzãtor locului, rolului ºi misiunilor ce revin armatei în cadrul
Sistemului Naþional de Apãrare ºi a celor ce decurg din statutul
României ca stat membru cu drepturi depline al Alianþei
Nord-Atlantice ºi Uniunii Europene.
Pentru îndeplinirea acestuia, sistemul de învãþãmânt din Forþele
Terestre funcþioneazã în baza legislaþiei naþionale ºi europene în
domeniul educaþional, precum ºi a reglementãrilor interne, emise în
acest sens la nivelul Ministerului Apãrãrii Naþionale, fiind organizat pe
5 niveluri educaþionale, astfel:
• învãþãmântul militar liceal, reprezentat de Colegiul Militar
Liceale „ªtefan cel Mare” – Câmpulung-Moldovenesc, Colegiul
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Militar Liceal „Mihai Viteazul” – Alba-Iulia ºi Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” - Breaza;
• învãþãmântul militar superior pentru formarea ofiþerilor,
reprezentat de Academia Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” – Sibiu;
• învãþãmântul militar postliceal pentru formarea subofiþerilor ºi
maiºtrilor militari, reprezentat de ªcoala de Maiºtri Militari ºi
Subofiþeri a Forþelor Terestre „Basarab I” – Piteºti;
• învãþãmântul militar de specializare ºi dezvoltare profesionalã
(de formare continuã), reprezentat de ªcoala de Aplicaþie pentru
Unitãþi de Luptã „Mihai Viteazul” – Piteºti ºi ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi Sprijin de Luptã „Eremia Grigorescu” – Sibiu, fiecare având
în subordine centre ºi baze de instruire pentru infanterie, tancuri ºi
auto, vânãtori de munte, operaþii speciale, respectiv pentru artilerie terestrã ºi artilerie antiaerianã, geniu, EOD ºi apãrare N.B.C.;
• învãþãmântul militar de limbi strãine, reprezentat de Centrul
Principal de Limbi Strãine al Forþelor Terestre, centrele secundare de
învãþare a limbii engleze ºi centrele regionale de resurse-învãþare.
În cadrul acestuia, colegiile militare liceale au un rol ºi loc bine
definite. Titulatura, misiunea de bazã, precum ºi structura acestor
instituþii au suferit schimbãri de la o perioadã la alta, determinate de
reorientãrile politico-militare specifice acestora, aspecte menþionate în
continuare.
Intrarea României în epoca modernã de dezvoltare socialistoricã, marcatã de recunoaºterea internaþionalã a Unirii Principatelor
ºi mai ales a independenþei de stat, a generat un amplu proces de
reforme menite sã-i asigure stabilitate ºi evoluþie instituþionalã
fireascã, corespunzãtor mediului geopolitic caracteristic acelor vremuri.
În cadrul acestui proces, reforma ºi modernizarea organismului
militar, în general, ºi a sistemului militar de învãþãmânt în special, au
constituit preocupãri constante ºi direcþii prioritare de acþiune care au
generat transformãri structurale ºi de conþinut, fãrã precedent.
Drept urmare, dupã 1870, sistemul de învãþãmânt militar dis-
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punea de instituþii proprii, cu organizare ºi încadrare apropiate ºcolilor
militare de renume din Europa, prin care se asigura transmiterea la cursanþi a cunoºtinþelor de culturã generalã ºi militarã în baza cãrora sã
lucreze în unitãþile militare.
În acest context, ca o necesitate impusã de familiarizarea iniþialã
a tinerilor cu sistemul militar ºi pregãtirea unei resurse sigure pentru
cariera armelor, precum ºi ca o mãsurã de protecþie socialã a militarilor permanenþi au fost înfiinþate primele instituþii militare de
învãþãmânt de nivel liceal, sub denumirea de „ªcoli ale fiilor cadrelor
militare” (1872 la Iaºi ºi 1881 la Craiova) sau „ªcoli ale copiilor de
trupã” (1881 la Dealu Mare ºi Constanþa), subvenþionate de stat.
Ca urmare a performanþelor realizate ºi prestigiului de care se
bucurau în societate, în anul 1909, ºcolile din Iaºi, Craiova ºi Dealul
Mare, au fost denumite licee militare, devenind unitãþi distincte în
învãþãmântul românesc, „deschise accesului tuturor bãieþilor, indiferent de categoria socio-profesionalã la care aparþineau ºi care doreau sã
se profesionalizeze în cariera armelor”, dupã susþinerea unui riguros ºi
sever concurs de admitere.
În contextul reformelor generate de înfãptuirea Marii Uniri,
zestrea instituþiilor militare de învãþãmânt a sporit cu încã trei licee
militare (Chiºinãu, Cernãuþi ºi Tîrgu Mureº). Deºi cele 6 licee militare
au fost desfiinþate în 1949, considerate de comuniºtii veniþi la putere
ca fiind de orientare burghezã, evoluþia sistemului militar de
învãþãmânt a impus înfiinþarea în perioada imediat urmãtoare a 6 ºcoli
medii militare susþinute din bugetul public, cele din Roman, Galaþi ºi
Iaºi. Acestea s-au transformat ulterior în licee militare, având o
evoluþie nestatornicã (cel din Roman s-a mutat la Predeal ºi apoi la
Breaza, cel din Galaþi s-a desfiinþat, iar cel din Iaºi s-a mutat la
Cîmpulung Moldovenesc).
Dupã 1970, pe fondul creºterii economice a þãrii, ca urmare a
prestigiului deosebit al acestor instituþii de învãþãmânt ºi a contribuþiei
lor în formarea tinerilor cu un nivel de pregãtire superioarã ºi educaþie
în spiritul patriotic ºi al dragostei faþã de cariera armelor, al ordinii ºi
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disciplinei, al valorilor spirituale ºi tradiþiilor naþionale, s-au înfiinþat
alte trei licee militare în garnizoanele Alba Iulia, Constanþa ºi Craiova,
ultimele douã fiind desfiinþate în 1998.
Din acel moment, pânã în prezent, funcþioneazã în subordinea
Statului Major al Forþelor Terestre, liceele militare din Breaza, Alba
Iulia ºi Cîmpulung Moldovenesc, iar ca urmare a recunoaºterii contribuþiei sociale la formarea ºi educarea tinerei generaþii acestea au
primit denumirea de colegii militare.
De-a lungul existenþei, liceele militare ºi-au dobândit un renume
ce nu poate fi contestat, devenind totodatã tradiþionale în societatea
româneascã, cu o contribuþie majorã la formarea ºi afirmarea a
numeroase personalitãþi de prestigiu ale vieþii militare ºi publice.
Experienþa acumulatã în educaþia militarã primarã, rezultatele
obþinute în procesul de învãþãmânt, calitatea recunoscutã a absolvenþilor ºi, nu în ultimul rând, afirmarea pe plan local, zonal ºi naþional, au dovedit ºi dovedesc în continuare cã menþinerea colegiilor militare liceale în forma actualã, are consecinþe benefice pentru sistemul
militar, pe termen scurt, mediu ºi lung, dintre care cele mai reprezentative constau în: derularea ritmicã a angajamentelor încheiate între
Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi pãrinþii/ reprezentanþii legali ai
elevilor admiºi; continuitatea în pregãtire a elevilor; respectarea
tradiþiei învãþãmântului militar liceal românesc; reconstrucþia curricularã a planurilor de învãþãmânt dupã adoptarea ºi intrarea în vigoare a
noii legi a învãþãmântului; valoarea intrinsecã a absolvenþilor care s-au
afirmat permanent în organismul militar ºi societatea civilã;
exploatarea ºi valorificarea experienþei didactice dobândite într-o
perioadã îndelungatã ºi a bazei material-didactice modernizate, la
standarde europene, cu investiþii minime; promovarea imaginii instituþiei militare, în general, ºi a învãþãmântului militar, în particular,
prin rezultatele de excepþie obþinute la concursurile ºi olimpiadele
ºcolare, atât la nivel zonal, cât ºi la nivel naþional; asigurarea protecþiei
sociale a tinerilor cu potenþial intelectual ridicat ºi fãrã posibilitãþi
materiale.

noiembrie, 2009

211

Educaþie, instrucþie ºi învãþãmânt

În acelaºi context, trebuie subliniat faptul cã în multe þãri membre NATO (Franþa, Italia, Anglia, Turcia, S.U.A. etc.) funcþioneazã
instituþii similare de învãþãmânt, continuând astfel o tradiþie îndelungatã în a oferi protecþie socialã copiilor cadrelor militare.
Nu lipsite de importanþã, în acest sens, sunt aprecierile constant
pozitive ºi calificativele maxime acordate cu ocazia activitãþilor de
evaluare desfãºurate de echipele mixte ale Statului Major al Forþelor
Terestre, Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi inspectoratelor ºcolare judeþene pe raza cãrora funcþioneazã colegiile militare
liceale.
De-a lungul existenþei, colegiile militare liceale ºi-au dobândit
un renume ce nu poate fi contestat, devenind totodatã tradiþionale în
societatea româneascã, cu o contribuþie majorã la formarea tinerilor cu
un nivel de pregãtire superioarã ºi educaþie în spiritul patriotic ºi al
dragostei faþã de cariera armelor, al ordinii ºi disciplinei, al valorilor
spirituale ºi tradiþiilor naþionale ºi afirmarea a numeroase personalitãþi
de prestigiu ale vieþii militare ºi publice.
Învãþãmântul militar liceal actual funcþioneazã ca învãþãmânt de
stat, cu frecvenþã la zi, pe durata a 4 ani, integrat în sistemul naþional
de învãþãmânt preuniversitar, având identitate ºi personalitate proprie.
În cele trei colegii militare liceale subordonate Statului Major al
Forþelor Terestre se parcurg programe de studiu caracteristice filierei
vocaþionale, specializarea matematicã-informaticã (fãrã a se scãpa din
atenþie pregãtirea umanistã) - specializare care rãspunde cel mai bine
nevoilor de instruire a viitoarelor cadre militare.
Corespunzãtor evoluþiei învãþãmântului naþional ºi a sistemului
de învãþãmânt militar, prin programele ºcolare pe care elevii le parcurg, colegiile militare liceale au devenit realmente instituþii furnizoare de servicii naþionale de educaþie prin care se asigurã pregãtirea
ºtiinþificã ºi umanistã superioarã ºi socializarea militarã iniþialã a
resursei umane care va accede prin concurs în instituþiile militare în
care se formeazã militari de profesie: ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri. În fapt absolvenþii colegiilor militare liceale reprezintã baza
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sigurã de selecþie a candidaþilor pentru academiile ºi ºcolile de maiºtri
militari ºi subofiþeri ale categoriilor de forþe ale armatei.
Programele de pregãtire specifice colegiilor militare liceale
oferã totodatã, absolvenþilor care din varii motive nu pot accede în
instituþiile militare de învãþãmânt superior sau postliceal posibilitatea
sã se realizeze cu uºurinþã în diferite profesii de bazã caracteristice
mediului civil.
Prin acumulãri anuale pe toate planurile care definesc managementul educaþional sau în sprijinul acestuia, în acest moment colegiile
militare liceale dispun de un potenþial de conducere ºi didactic realmente profesionalizat, precum ºi de un suport tehnico-material modern
care permit desfãºurarea unui învãþãmânt formativ de calitate cu efecte
benefice pentru instituþia militarã, dar ºi pentru societatea româneascã
în ansamblu.
Analizând, la nivelul Statului Major al Forþelor Terestre, activitatea de ansamblu a colegiilor, în special cea din ultimii 5 ani de
învãþãmânt, se pot desprinde o serie de concluzii cu privire la performanþele acestora, dintre care, de rezonanþã sunt:
• recunoaºterea de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii ca unitãþi reprezentative ale învãþãmântului preuniversitar ºi
includerea acestora în programele educaþionale ºi ºtiinþifice naþionale
ºi europene;
• aprecierea cu calificative foarte bune a activitãþii colegiilor
militare liceale de cãtre reprezentanþii Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii cu prilejul controalelor de fond/ inspecþiilor
ºcolare, calificative care confirmã o activitate incontestabil superioarã
instituþiilor similare civile;
• finalizarea anilor de învãþãmânt cu medii generale de absolvire
ºi la examenul de bacalaureat bune ºi foarte bune, fapt ce le situeazã
în rândul instituþiilor de referinþã din sistemul naþional de învãþãmânt
preuniversitar;
• promovarea de cãtre elevi a anilor de studiu în procent de
aproape 100 %, corelat cu reducerea semnificativã a numãrului de
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corigenþi;
• susþinerea examenelor ºi obþinerea diplomei de bacalaureat de
cãtre elevi în procent de 100%;
• ocuparea a peste jumãtate din locurile scoase la concursurile
de admitere în instituþiile militare de învãþãmânt superior;
• obþinerea unui numãr însemnat de premii la concursurile ºi
olimpiadele ºcolare, fazele judeþene ºi naþionale;
• acordarea de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
a numeroase distincþii/ diplome, profesorilor care au obþinut rezultate
remarcabile în activitãþi didactice ºi ºtiinþifice;
• evitarea, în totalitate, a situaþiilor de abandon ºcolar;
• participarea prin concurs, cu preponderenþã a absolvenþilor
colegiilor militare liceale la bursele de studii ºi la cursurile organizate
în instituþiile militare de învãþãmânt superior din statele membre
NATO etc.
Ca urmare, se desprinde concluzia cã resursa umanã provenitã
din colegiile militare liceale este mult mai bunã calitativ ºi mai motivatã pentru profesia de ofiþer/ subofiþer/ maistru militar, decât absolvenþii liceelor civile. În acest sens, se au în vedere: socializarea militarã iniþialã a acestora, fapt ce le permite sã se adapteze cu uºurinþã la
mediul ºi solicitãrile caracteristice învãþãmântului militar superior sau
postliceal; rezultatele - mediile bune obþinute pe parcursul anilor de
studii; rata redusã a celor care au ieºit din sistem în prima parte a carierei militare; rata considerabil sporitã a celor care au acces în funcþii ºi
la grade superioare de ofiþer ºi la cele de general; adaptarea cu uºurinþã
la cerinþele mediului social-economic civil ºi realizarea în profesii de
vârf; parcurgerea unor programe de studii adecvate ºi armonizate cu
cele ale instituþiilor militare de învãþãmânt pe care acestea le vor urma
pentru devenirea în cariera militarã.
Potrivit Planurilor cadru ºi programelor ºcolare aprobate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, comparativ cu unitãþile
ºcolare de nivel liceal civile, colegiile militare liceale asigurã în plus:
consilierea ºi orientarea profesionalã spre cariera de ofiþer, maistru
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militar ºi subofiþer corespunzãtoare capacitãþilor intelectuale, abilitãþilor, opþiunilor individuale ºi posibilitãþilor reale de dezvoltare ale
fiecãrui elev; dezvoltarea armonioasã a elevilor prin educaþie fizicã ºi
practicarea sportului în scopul menþinerii unei stãrii optime de sãnãtate ºi creºterii graduale a rezistenþei la eforturi complexe ºi de duratã;
dezvoltarea capacitãþilor motrice ºi a deprinderilor aplicativ-militare
necesare inserþiei ºi evoluþiei profesionale în cadrul sistemului militar;
dezvoltarea competenþelor de comunicare în limbile studiate conform
cerinþelor Cadrului European de Referinþã pentru Limbi; însuºirea ºi
utilizarea terminologiei de bazã; formarea ºi dezvoltarea deprinderilor
de bazã pentru utilizarea tehnologiilor informatice moderne; dezvoltarea trãsãturilor moral-volitive specifice militarului de profesie.
Programele ºcolare ale colegiilor militare oferã elevului posibilitatea de a-ºi forma capacitatea de explorare a realitãþii sociale, în
vederea dezvoltãrii unei personalitãþi armonioase, a abilitãþilor sale de
muncã în echipã, a calitãþilor ºi aptitudinilor sale pentru a-ºi alege o
carierã militarã ºi de a se integra rapid într-o societate deschisã ºi
dinamicã, asigurându-i un climat de securitate personalã.
Deºi, din prezentarea anterioarã, rezultã cã valoarea colegiilor
militare liceale este de necontestat, în urma activitãþilor de evaluare a
acestora au rezultat unele aspecte pe care Statul Major al Forþelor
Terestre le are în vedere pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ.
În primul rând, cifrele de ºcolarizare pentru aceste instituþii, stabilite astfel încât sã respecte anumite standarde naþionale, nu sunt
armonizate cu cele din învãþãmântul militar superior ºi postliceal, care
rãspund nevoilor stricte de încadrare a structurilor militare, ceea ce
determinã pãrãsirea sistemului educaþional militar de cãtre unii tineri
în care armata a investit resurse umane, materiale, financiare, timp ºi,
nu în ultimul rând, abnegaþie ºi dãruire, în condiþiile în care aceºtia îºi
doresc sã urmeze cariera militarã.
Aceeaºi situaþie se constatã ºi în rândul altor tineri care,
conºtienþi de condiþiile mult mai avantajoase de a se realiza în carierã
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în alte structuri ale sistemului de securitate naþionalã sau în cel civil,
au un asemenea comportament, voluntar, pe timpul probelor de
selecþie organizate în centrele zonale de selecþie ºi orientare, în clasa a
XII-a, care determinã respingerea acestora ºi, implicit, orientarea spre
alte domenii.
Totodatã, se manifestã încã, în special în concepþia pãrinþilor
elevilor, ideea cã, prin admiterea ºi finalizarea studiilor liceale militare, aceºtia acced sau trebuie sã acceadã automat în instituþiile de
învãþãmânt superior pentru formarea ofiþerilor, neluând în considerare
ºi varianta instituþiilor militare de învãþãmânt postliceal pentru formarea maiºtrilor militari, pentru care opteazã doar în situaþii extreme.
În acest context, preocupãrile Statului Major al Forþelor Terestre
se focalizeazã în direcþia:
• organizãrii ºi desfãºurãrii probelor de selecþie în vederea admiterii în învãþãmântul militar superior ºi postliceal la finalul clasei a
XI-a ºi reorientarea elevilor declaraþi „RESPINS” cãtre alte zone ale
mediului educaþional;
• includerii, în planurile anuale de ºcolarizare, a unor cifre de
ºcolarizare pentru formarea subofiþerilor pe filiera directã, prin studii
postliceale cu durata de un an, destinate, în exclusivitate sau cu prioritate, absolvenþilor colegiilor militare liceale care nu sunt admiºi în
învãþãmântul militar superior ºi modificarea angajamentului ce se
semneazã dupã admiterea în colegiul militar liceal, între instituþie ºi
pãrinþii/ reprezentanþii legali ai elevilor, în acest sens;
• introducerii, la concursul de admitere în instituþiile militare de
învãþãmânt superior ºi postliceal, a unei probe eliminatorii la disciplina
„Pregãtire militarã”, cu tematicã specificã manualelor de profil aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii;
• decalãrii perioadelor concursurilor de admitere în instituþiile
militare de învãþãmânt superior, astfel încât absolvenþii colegiilor militare liceale sã aibã posibilitatea de a opta pentru una sau mai multe
instituþii de acest gen.
Îmi exprim convingerea cã, prin profesionalismul ºi abnegaþia
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echipelor manageriale, ale personalului didactic ºi comandanþilor de
subunitãþi din colegiile militare liceale, precum ºi prin mãsurile ce se
vor întreprinde de cãtre eºaloanele superioare, activitatea acestor instituþii de renume ale învãþãmântului militar ºi naþional se va înscrie la
nivelul unor standarde de calitate superioare, fapt ce va conduce
implicit la ridicarea calitãþii absolvenþilor, a instituþiilor de învãþãmânt
în care aceºtia vor accede ulterior, precum ºi a unitãþilor în care vor fi
repartizaþi la finalizarea etapei de specializare în armã.
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Arma termobaric`

ARTICOL PRIMIT DE LA CENTRUL DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ
NBC ºI ECOLOGIE

PENTRU APÃRARE

ncepând cu ultimele douã decenii ale secolului trecut, în liteÎ
ratura de specialitate dar ºi în relatãrile despre conflictele din
Vietnam, Afganistan, Cecenia sau Golful Persic au fost vehiculate tot
mai frecvent noþiuni precum muniþie cu exploziv combustibil – aer
(fuel air explosive, FAE) sau muniþie termobaricã.
Dat fiind cã, deºi prin mecanisme diferite, efectul distructiv al
acestor douã categorii noi de armament îl constituie suprapresiunea generatã de o undã de ºoc, considerãm cã termenul de „armã termobaricã” este cel mai cuprinzãtor.

Ce spun experþii occidentali?

Revue Internationale du Defence:
- „FAE revoluþioneazã lupta clasicã”;
- „Mijloacele FAE – o loviturã pentru infanteria debarcatã”;
- „Forþele blindate de tancuri pot descoperi cã zonele urbane
sunt cãi ideale de atac deoarece mijloacele FAE anuleazã total importanþa clãdirilor ca fortificaþii pentru infanterie”;
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- „...NATO nu poate ºi nu trebuie sã ignore potenþialul mijloacelor FAE”.
Louis Lavoie – „Explozivi volumetrici. Armament ºi efecte”,
Military Technology:
- „Armele FAE, cu impulsul lor relativ lung ºi suprapresiunile
de ordinul zecilor de bari, corespund cel mai bine «þintelor moi», ca
avioane la sol, clãdiri, depozite, camioane, antene radar ºi personal. Nu
trebuie omisã posibilitatea distrugerii structurilor moi de pe tehnica
blindatã, tancurile ºi transportoarele blindate putând fi uºor scoase din
luptã prin distrugerea antenelor sau a rezervoarelor suplimentare”;
- „Rapoarte cu privire la întrebuinþarea de cãtre sovietici a mijloacelor FAE în Afganistan au reînviat interesul cercurilor militare ale
SUA faþã de armamentul FAE”;
- „Un studiu efectuat de International Institute for Strategic Studies sugereazã cã viitoarele lupte se vor duce mult mai probabil acolo
unde þintele blindate vor fi rare, însã þintele „moi” vor reprezenta majoritatea”.
Defense News:
- „La începutul acestui an, infanteriºtii marini din Afganistan au
trimis o cerere urgentã cãtre conducerea marinei militare pentru a le
pune la dispoziþie o armã care ar putea sã cureþe forþele inamice din galeriile ce strãbat dealurile afgane. Ca rãspuns, oficialii din statul major
de la Quantico au dat temã cercetãtorilor de la centrul de armament
naval de suprafaþã de la Indian Head sã înceapã lucrul la un nou cap
de luptã care ar trebui sã combine o uriaºã minge de foc cu o suprapresiune datoratã undei de ºoc”;
- „Dacã arunci o loviturã termobaricã într-o încãpere, toþi cei
dinãuntru vor muri” – Randy Gangle, director Center for Emerging
Threats and Opportunities.

Ce trebuie ºtiut?
Având în vedere experienþa colectivului din Centrul de Cercetare ªtiinþificã pentru Apãrare NBC ºi Ecologie, care din anul 1983 a pu-
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tut sã controleze fenomenul de detonaþie a amestecurilor de substanþã
combustibilã ºi aer în atmosferã liberã, iar la începutul anilor ’90, prin
cele trei prototipuri de cercetare funcþionale (mina sãritoare, bomba de
aviaþie de 100 Kgf ºi lansatorul portabil de grenade termobarice calibrul 99 mm) plasa România între primele patru þãri din lume din punct
de vedere al realizãrilor în domeniu, ne permitem sã punem lucrurile
la punct, dupã cum urmeazã:
Muniþia cu exploziv combustibil-aer presupune o substanþã
combustibilã, de regulã lichidã, din clasa hidrocarburilor ºi douã încãrcãturi de exploziv convenþional. La funcþionarea primei încãrcãturi,
substanþa combustibilã este împrãºtiatã în atmosferã, sub forma unui
nor de aerosoli sau vapori. Funcþionarea celei de-a doua încãrcãturi,
dupã un timp bine determinat, produce iniþierea detonaþiei norului de
amestec de substanþã combustibilã ºi aer, care se comportã precum un
exploziv.
Muniþia termobaricã presupune o substanþã combustibilã ºi o
singurã încãrcãturã de exploziv pentru diseminare. În acest caz, la împrãºtierea substanþei combustibile, amestecul cu aerul se inflameazã ºi
arde sub acþiunea unui numãr foarte mare de centri de iniþiere, reprezentaþi de mici particule metalice incandescente. Se genereazã astfel o
cantitate mare de energie într-un timp foarte scurt, ceea ce produce o
undã de ºoc ºi suprapresiune, ca ºi în cazul detonaþiei.
Comparaþiile neselective între muniþia clasicã ºi cea termobaricã sunt incorecte: efectul distructiv se realizeazã în primul caz, cu preponderenþã, prin schije, iar în celãlalt prin unda de ºoc (suprapresiune).
Muniþia termobaricã poate fi foarte eficientã în situaþii în care muniþia
clasicã brizantã este practic inofensivã ºi viceversa.

Este adevãrat cã...
... nu existã la ora actualã ºi nici nu va exista un mijloc de protecþie la acþiunea muniþiei termobarice, noþiunea de protecþie circularã
fiind o aberaþie din punct de vedere tehnic;

noiembrie, 2009

223

Tehnicã militarã ºi armamente

... datoritã zonei mari de acþiune prin undã de ºoc, muniþia termobaricã (cu preponderenþã, cea de capacitate mare) necesitã condiþii
mai puþin severe de precizie la þintã;
... pentru lupta în oraº, muniþia termobaricã este superioarã muniþiei clasice de gabarit similar, deoarece la funcþionarea în spaþii închise suprapresiunea rezultatã la funcþionare se amplificã prin compuneri succesive datorate reflexiilor, pe de o parte, iar pe de alta, norul de
amestec combustibil – aer acþioneazã ºi “dupã colþ”;
... în cazul mijloacelor de foarte mare capacitate, precum bomba
MOAB („mother of all bombs”), de 9.5 tone, se poate afirma cã arma
termobaricã este “arma nuclearã a sãracului”;
... dacã deþii tehnologia de realizare, arma termobaricã este, de
regulã, ieftinã ºi relativ simplã;
... arma termobaricã poate realiza în zona þintei suprapresiuni în
frontul undei de ºoc de ordinul zecilor de bari, în condiþiile în care,
pentru distrugerea unei clãdiri din cãrãmidã este suficient 1 bar, pentru spargerea geamurilor ºi a timpanelor sunt suficienþi 0.2 bari ºi, poate surprinzãtor, pentru efect letal asupra personalului, cel puþin 4 bari.

Este poveste cã...
... arma termobaricã este de pânã la cinci ori mai puternicã, în
echivalent TNT, decât muniþia clasicã de masã echivalentã, întrucât se
comparã mere cu pere, adicã efectul de suprapresiune cu efectul de
schijã;
... explozivul clasic poate fi înlocuit cu încãrcãturã termobaricã
în orice tip de muniþie, deoarece muniþia termobaricã presupune anvelope relativ subþiri, care sã permitã diseminarea combustibilului sub
formã de „nor”.

Ce au strãinii?
Posesoare certe de muniþie FAE ºi termobaricã sunt la ora actualã state ca SUA, Rusia, Canada, Israel, China, India, Bulgaria ºi Ser-
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bia. În funcþie de doctrinã, predominã armamentul ofensiv sau cel destinat, cu preponderenþã, luptei de apãrare.
SUA deþin ºi au utilizat în Vietnam, în cele douã conflicte din
Golf ºi în Afganistan bombe de aviaþie (CBU-55B, BLU -82, „daisy
cutter”, BLU 118 B), rachete aer-sol ºi aer-aer cu cap de luptã FAE ºi
un sistem de creare culoare prin câmpurile de mine CAT–FAE.
Rusia are o panoplie completã de muniþie FAE ºi termobaricã ºi
a utilizat astfel de armament mai întâi în Afganistan ºi apoi în Cecenia: bomba de aviaþie ODAB – 500; lansator portabil de grenade termobarice cal. 93 mm RPO-A „Schmel” (muniþie în lansator din PAFS
tip container nerecuperabil); Sistem multiplu de rachete (12 lovituri)
cal. 300 mm „Smerch” (raza de acþiune – 70 km; masa – 800 kg; încãrcãturã de luptã FAE – 100 kg; diametru nor – 25 m); lansator de proiectile reactive cal. 220 mm „Uragan”; loviturã termobaricã TBG -7V
pentru aruncãtorul de grenade AG-7.
China deþine un lansator de grenade termobarice cal. 80 mm PF
– 97, cu o singurã utilizare.
Bulgaria produce o loviturã termobaricã pentru aruncãtorul de
grenade AG-7.
Serbia a oferit spre vânzare în anii `90 o minã sãritoare combustibil – aer „UDAR-FAE”, de 32 litri capacitate.
Canada deþine sistemul „FALCON” pentru deminare cu încãrcãturi FAE alungite.

Cum stãm noi?
Pe parcursul a 20 de ani, dintre care mulþi cu finanþare insuficientã ca ºi anul acesta, un colectiv din Centrul de Cercetare ªtiinþificã
pentru Apãrare NBC ºi Ecologie, în baza unui program SSID de înzestrare a categoriilor de forþe, coordonat de Statul Major General, denumit iniþial „Flamingo – 4” ºi ulterior „Chihlimbarul”, a adus în diferite
stadii de asimilare urmãtoarele produse din categoria armamentului
termobaric:
- mina sãritoare cu exploziv combustibil-aer „MISECA” (Produs C21) – prototip industrial omologat cu UPS Dragomireºti;
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- lansator portabil de grenade termobarice cal. 99 mm „LAPGECA-99” – prototip de cercetare avizat;
- lansator portabil de grenade termobarice cal. 95 mm „LAPGECA-95” (similar cu RPO-A rusesc) – model experimental avizat;
- bomba de aviaþie de 100 kgf „BAECA-100” – model experimental avizat pentru componenta de luptã;
- grenadã termobaricã cal. 105 mm pentru aruncãtorul de grenade AG-7 – prototip industrial omologat cu S.C. „Carfil” Braºov.

Ce e de fãcut?
Cel puþin în cadrul NATO, cu precãdere în lupta împotriva terorismului, trupele române dislocate în afara graniþelor vor fi nevoite pânã la urmã sã utilizeze arma termobaricã.
Rãmâne de vãzut dacã cei care iau decizii vor continua sã prefere achiziþionarea din afarã sau vor apela la produse autohtone, participând pe de o parte, la resuscitarea industriei de armament ºi a cercetãrii ºtiinþifice militare, iar pe de alta, la recâºtigarea poziþiei pierdute
de exportator de tehnicã militarã.
Apreciem cã ar fi oportunã ºi beneficã realizarea produselor
aflate în stadii avansate de asimilare ºi o analizã atentã a ofertei
noastre care ar putea cuprinde în plus, printre altele: o loviturã termobaricã cal.130 mm pentru sistemul „SEBAV”, echiparea cu încãrcãturã
termobaricã a proiectilului reactiv „LAROM” cal.160 mm ºi a proiectilului reactiv 122 mm, un sistem de deminare cu încãrcãturã FAE tip
catapultã º.a.
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Obiectul [i clasificarea
fortifica]iilor

LOCOTENENT-COLONEL ING. FÃNEL-EDUARD IORGA

ermenul „fortificaþii” se defineºte ca fiind construcþiile miliT
tare de pãmânt, de piatrã, de beton sau alte materiale rezistente, destinate pentru a apãra forþa vie ºi mijloacele de luptã proprii
împotriva mijloacelor de nimicire ale adversarului ºi de a înlesni acþiunea trupelor în luptã.
În limbajul militar curent se utilizeazã denumirea de lucrãri de
fortificaþie, care semnificã lucrãri genistice realizate în scopul de a
contribui la ducerea luptei, la întrebuinþarea eficientã a armamentului
ºi a tehnicii de luptã, la sporirea stabilitãþii în conducerea trupelor, precum ºi în scopul de a asigura protecþia forþei vii, armamentului ºi
tehnicii de luptã, împotriva mijloacelor de distrugere ale adversarului.
Fortificaþiile sunt clasificate dupã mai multe criterii, dintre
care, cele mai importante sunt: destinaþia; durata de serviciu; gradul
de protecþie; poziþia faþã de cota terenului natural.
a) Din punct de vedere al destinaþiei, fortificaþiile se realizeazã
pentru:
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- executarea tragerilor (ducerea luptei);
- punctele de comandã;
- observarea ºi conducerea tragerilor;
- adãpostirea (protecþia) personalului;
- punctele medicale;
- spitale;
- protecþia mijloacelor tehnice de luptã;
- depozitarea ºi protecþia materialelor;
- protecþia surselor de apã;
- unitãþile productive specializate.
Fortificaþiile pentru executarea tragerilor asigurã protecþia
personalului care efectueazã tragerea ºi mijloacele adãpostite în acestea, în timpul luptei, pentru respingerea atacului executat de adversar
asupra direcþiilor sau obiectivelor încredinþate pentru apãrare. Ele se
amplaseazã pe direcþiile probabile de atac ale adversarului în raioane
de apãrare fortificate, în zone de frontierã, pe litoral sau pe cãile de
acces cãtre resursele naturale ale teritoriului ce favorizeazã organizarea zonelor de rezistenþã de lungã duratã.
Lucrãrile pentru executarea tragerilor, de campanie, se amenajeazã în fâºia de apãrare pe care este desfãºurat dispozitivul de luptã,
astfel încât sã contribuie la îndeplinirea misiunilor potrivit destinaþiei
lor. În aceastã categorie de fortificaþii se includ locaºurile ºi amplasamentele de tragere, ºanþurile de tragere, cazematele de diverse categorii.
Fortificaþiile pentru puncte de comandã sunt destinate protecþiei personalului de comandã ºi a mijloacelor necesare pentru organizarea ºi conducerea luptei, se amplaseazã în dispozitivul de luptã sau
în locuri de unde se poate asigura conducerea eficientã a luptei, potrivit hotãrârii comandanþiilor eºaloanelor superioare ºi în conformitate
cu reglementãrile statuate privind desfãºurarea luptei ºi operaþiei. Pentru organele de conducere de stat naþionale ºi judeþene, precum ºi pentru apãrarea civilã se executã puncte de comandã potrivit planului de
pregãtire a teritoriului naþional pentru apãrare.
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Fortificaþiile pentru observare ºi conducerea tragerilor protejeazã personalul ºi mijloacele destinate cercetãrii prin observare ºi
ascultare a adversarului, procurãrii datelor necesare comandanþilor ºi
statelor majore pentru conducerea luptei. Totodatã, în funcþie de efectul tragerilor la þintã se furnizeazã elemente pentru corectarea tragerilor, astfel încât eficienþa acestora sã fie maximã. În cadrul raioanelor
de apãrare fortificate, acestea pot fi amplasate mai aproape de limita
dinainte a apãrãrii sau în apropierea punctelor de comandã.
Fortificaþiile pentru adãpostirea personalului sunt destinate
pentru a proteja forþa vie împotriva mijloacelor de distrugere, asigurând pentru aceasta, în cazuri justificate, ºi condiþii de lucru. Aici se
includ adãposturile pentru personal de toate categoriile ºi se amplaseazã în dispozitivul trupelor luptãtoare, pe lângã punctele de comandã
sau punctele medicale, în centrele populate, potrivit planului de pregãtire a teritoriului naþional pentru apãrare. Ele sunt amenajate ºi utilate
astfel încât sã asigure condiþii optime de viaþã pe toatã perioada utilizãrii lor.
Tot adãposturi sunt ºi alte lucrãri (construcþii sau excavaþii naturale) care asigurã un grad de protecþie corespunzãtor, cu condiþia sã fie
verificate din punct de vedere al rezistenþei amenajate ºi utilate în acest
scop.
Fortificaþiile pentru puncte medicale ºi spitale de campanie
sunt destinate protejãrii activitãþii personalului medical ºi a aparaturii
specifice; se proiecteazã ºi se amenajeazã ca ºi adãposturile, diferind
doar compartimentarea, utilarea interioarã ºi condiþiile de microclimat
spitalicesc.
Fortificaþiile pentru protecþia mijloacelor tehnice de luptã
protejeazã mijloacele de luptã (precum armamentul, aparatura de transmisiuni, mijloacele de transport, tancurile, avioanele, elicopterele etc.),
împotriva mijloacelor de atac ale adversarului. Pe lângã criterii de rezistenþã mecanicã, ele trebuie sã asigure condiþii specifice de pãstrare
în stare funcþionalã a categoriei de mijloc de luptã pe care îl protejeazã.
Intrãrile (ieºirile) unor astfel de fortificaþii (adãposturi) sunt protejate
de uºi sau alte construcþii.
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Fortificaþiile pentru depozitarea ºi protecþia materialelor sunt
adãposturi care protejeazã diverse categorii de materiale, împotriva
mijloacelor de atac. Ele trebuie sã asigure condiþii de depozitare ºi pãstrare, în stare funcþionalã, specifice materialelor adãpostite. Când se
folosesc construcþiile existente supraterane sau subterane, acestea trebuie aduse la parametrii unor adãposturi noi.
Fortificaþiile pentru protecþia surselor de apã adãpostesc puþurile de apã, fântânile, rezervoarele de apã atât împotriva efectelor
mecanice de distrugere, cât ºi împotriva contaminãrii apei cu substanþe
toxice, substanþe radioactive ºi bacterii purtãtoare de microbi patogeni
folosite în luptã. Ele trebuie sã asigure etanºeitate, nepenetrabilitate,
condiþii de temperaturã adecvate, precum ºi rezistenþã mecanicã corespunzãtoare.
Fortificaþiile pentru unitãþi productive specializate adãpostesc uzine electrice, ateliere de fabricaþie ºi alte obiective economice
de importanþã vitalã pentru producþia de rãzboi. Fortificaþiile din aceastã categorie se realizeazã în perioada de pace ºi au caracter permanent,
cu grad înalt de protecþie. Ele trebuie sã asigure condiþii optime pentru
desfãºurarea activitãþilor potrivit destinaþiei lor.
b) În funcþie de poziþia faþã de cota terenului natural, fortificaþiile sunt:
- supraterane;
- semiîngropate;
- la nivelul cotei zero (neacoperite);
- îngropate cu tavan monostrat;
- îngropate cu tavan multistrat;
- subterane.
În unele situaþii impuse pot fi realizate fortificaþii subacvatice,
la care, în grosimea de protecþie se include stratul de apã.
Fortificaþiile supraterane sunt realizate deasupra nivelului terenului, având îngropatã numai fundaþia ºi o parte din elevaþie, astfel
încât sã aibã stabilitatea asiguratã. Acestea se realizeazã, în condiþii
impuse de cerinþele funcþionale, conform destinaþiei lor ºi în situaþii
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când, în locul de amplasare precizat, durata de realizare ºi costurile
sunt mari din cauza solului prea tare sau a nivelului apei freatice prea
ridicat. În cazul fortificaþiilor din aceastã categorie, mijloacele de atac
acþioneazã direct asupra structurii lor de rezistenþã, motiv pentru care
pereþii ºi tavanul lor au grosimi mai mari ºi includ în ele materiale
foarte rezistente, ceea ce mãreºte costurile ºi necesitã tehnologii de
execuþie perfecþionate.
Fortificaþiile semiîngropate au cel puþin o treime din înãlþimea
lor deasupra nivelului terenului natural. Restul din înãlþime se aflã sub
nivelul terenului. În aceastã categorie intrã fortificaþiile pentru executarea tragerilor (cazemate) ºi observare, asupra cãrora mijloacele de
distrugere ale adversarului acþioneazã în mod direct. Partea suprateranã a acestor fortificaþii se executã din materiale rezistente.
Fortificaþiile de tip neacoperit (la nivelul cotei zero a terenului) sunt excavaþii fãrã structura de rezistenþã ori cãptuºite cu material
rezistent sau cu structura de rezistenþã neacoperitã de straturi de protecþie (locaºuri de tragere, tranºee, ºanþuri de comunicaþie, amplasamente de tragere etc). Ele asigurã protecþia împotriva gloanþelor ºi proiectilelor ce acþioneazã paralel cu suprafaþa terenului.
Fortificaþiile de tip îngropat cu tavan monostrat sunt realizate în exacavaþii deschise ºi apoi acoperite cu un strat de protecþie (tavan) din acelaºi material, de regulã din pãmânt. Structura de rezistenþã
fiind în întregime sub nivelul terenului, efectele mijloacelor de distrugere asupra acesteia sunt diminuate sau anulate de stratul de protecþie.
Fortificaþiile de tip îngropat cu tavan stratificat sunt realizate în excavaþii deschise ºi apoi acoperite cu mai multe straturi de
protecþie din grosimi diferite ºi materiale diferite, dintre care cel puþin
unul din straturi (numit „de explozie”, „de eclatare” sau „salteaua de
protecþie”) are rolul de a reduce la zero viteza de pãtrudere a proiectilelor sau bombelor, determinându-le pe acestea sã explodeze cât mai
departe de structura de rezistenþã. Când stratul de explozie este de tip
rigid (placã), acesta diminueazã presiunea datã de ºocul (izbirea) la
impactul proiectilelor, bombelor (rachetelor) sau a undei de ºoc a exploziei muniþiei atomice.
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În unele situaþii, în alcãtuirea tavanului stratificat pot intra straturi de aer sau de apã.
Fortificaþiile subterane sunt executate prin excavãri subterane,
lãsându-se ca element de protecþie straturile naturale de pãmânt (rocã).
Se executã în formã de galerie, de regulã în zone muntoase-deluroase.
c) Dupã durata de serviciu, fortificaþiile sunt:
- de campanie;
- permanente.
Fortificaþiile de campanie sunt realizate de trupe, în cadrul activitãþii de amenajare genisticã a terenului în campanie, pentru o duratã de timp scurtã, folosindu-se materiale de construcþii din zonã sau
complete de fortificaþii executate industrial. La realizarea lor participã
subunitãþile din toate armele. Cele ce au complexitate mai mare, cum
sunt punctele de comandã, adãposturile pentru personal, se executã de
cãtre subunitãþile de geniu specializate cu mijloace mecanizate destinate acestui scop. Lucrãrile de campanie pentru tragere (locaºurile de
tragere cu armamentul de infanterie, amplasamentele de tragere pentru piesele de artilerie ºi rachete etc.) sunt de regulã de tip semiîngropat. Când se executã în zãpadã sau în teren stâncos, aceste lucrãri pot
fi supraterane, folosind ca material de protecþie zãpada bãtãtoritã, respectiv piatra.
Completele de fortificaþii executate industrial sunt elemente sau
subansambluri prefabricate, montabile-demontabile, care constituie produse ce intrã în înzestrarea armatei. Sunt realizate din materiale uºoare (mase plastice, lemn, pânzã etc.), uºor transportabile, putând fi întrebuinþate de mai multe ori.
Sunt incluse în categoria fortificaþiilor de campanie datoritã folosirii lor numai pe durata pregãtirii ºi desfãºurãrii acþiunilor de luptã,
în restul timpului ele fiind depozitate (fabricate) ca produse militare de
inventar.
Fortificaþiile permanente sunt lucrãri de apãrare complexe, inginereºti, construite din beton armat de marcã superioarã monolit. Folosirea prefabricatelor de beton se limiteazã la fortificaþii de tip îngro-
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pat (adãposturi, puncte de comandã etc.) ºi subterane. Ele asigurã un
grad de protecþie mare; sunt proiectate sã reziste la acþiunea proiectilelor ºi bombelor clasice de orice calibru precizat în proiect ºi la efectele exploziei muniþiei nucleare atunci când explozia acestora nu se
produce în contact direct cu construcþia respectivã.
Amplasarea fortificaþiilor permanente se face în locuri alese judicios, pe aliniamente sau în raioane fortificate, pe direcþii principale
de interzis prestabilite, precizate în planul de pregãtire a teritoriului
naþional pentru apãrare. Sunt construite în perioada de pace sau pe
timp de rãzboi pe aliniamentele de apãrare ce se pregãtesc în adâncimea dispozitivului de luptã propriu.
Fortificaþiile permanente destinate pentru ducerea luptei ºi pentru observare pot sã aibã structura mixtã, din beton ºi cupole de oþel.
În categoria fortificaþiilor permanente se includ cazematele de
toate categoriile, adãposturile executate în timp de pace pentru principalele eºaloane de conducere militare ºi guvernamentale, pentru populaþia civilã, precum ºi toate adãposturile cu destinaþie specialã (spaþii
productive subterane, galerii de comunicaþii subterane etc.).
d) Dupã gradul de protecþie pe care se aflã, fortificaþiile care au
structura de rezistenþã pot fi:
- de tip uºor;
- de tip greu.
Gradul de protecþie este mãsura determinatã de mãrimea (calibrul) mijloacelor (efectelor) de distrugere în care o lucrare de fortificaþie asigurã protecþie potrivit destinaþiei ei.
Din categoria fortificaþiilor de tip uºor fac parte lucrãrile care
rãmân stabile ºi îºi pãstreazã proprietãþile de protecþie la acþiunea urmãtorilor factori distructivi luaþi în ansamblul lor:
- gloanþele armamentului de infanterie;
- explozia proiectilelor de artilerie ºi bombelor de aviaþie (clasice) la distanþe ºi calibre determinate în funcþie de destinaþia lucrãrii de
fortificaþie;
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- suprapresiunea în frontul undei de ºoc datã la explozia muniþiei nucleare de pânã la 0,1 Mpa, în condiþiile în care stratul de acoperire
de pãmânt este 130 cm;
- radiaþia penetrantã provenitã din explozia muniþiei atomice ºi
cu neutroni de pânã la 45.000 roentgeni ºi a efectului termic de pânã
la 100 kcal/cm2;
- impulsul electromagnetic ºi alte câmpuri fizice;
- substanþe chimice ºi substanþe radioactive de luptã;
- pânã la definirea acestei categorii de fortificaþii s-a avut în
vedere un adãpost de tip îngropat cu tavan de protecþie monostrat.
Caracteristicile de protecþie menþionate sunt proprii fortificaþiilor de
campanie.
Fortificaþiile de tip greu sunt construcþii solide care rãmân stabile ºi asigurã protecþie totalã cel puþin la acþiunea urmãtoarelor mijloace (efecte) de distrugere:
- loviturile directe cu bombe de aviaþie cu masa (calibrul) de 300 kg;
- proiectilul de artilerie calibru de pânã la 203 mm (viteza de contact Vr ≤ 300 m/s ºi unghiul de contact α ≤ 550);
- suprapresiunea în frontul undei de ºoc datã de explozia muniþiei nucleare ∆Pf ≥ 20 daN/cm2;
- radiaþia penetrantã provenitã din explozia muniþiei atomice ºi a celei cu neutroni, precum ºi a acþiunii termice mai mare de 100 kcal/cm2;
- substanþe toxice de luptã, mijloace bacteriene ºi substanþe radioactive de luptã de orice dozã ºi concentraþie.
Fortificaþiile din aceastã categorie se calculeazã pentru fiecare
caz concret de încãrcare precizat. Caracteristic pentru fortificaþii de tip
greu sunt adãposturi de tip îngropat cu tavan stratificat de diverse destinaþii ºi, în general, toate lucrãrile de fortificaþii permanente.
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Gladiatori cibernetici

LOCOTENENT-COLONEL (REZ.) EMANUEL BÃRBULESCU

entagonul a anunþat recent cã în planurile create are în veP
dere sã înlocuiascã, pânã în anul 2020, aproximativ 30 de
procente din numãrul de luptãtori, cu roboþi. Nu toate aceste vehicule
vor fi roboþi, în sensul tradiþional de maºini cu inteligenþã artificialã, ci
mai degrabã sisteme autonome dirijate de cãtre operatori aflaþi în centre de conducere ºi operare îndepãrtate.
GLADIATOR
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Mijlocul de luptã din imagine a fost cel mai mic vehicul fãrã pilot, proiectat pentru Corpul Puºcaºilor Marini. Robotul, cu multipla sa
dotare cu armament, a fost deja folosit de cãtre corpul de marinã. Seamãnã cu Robocop ºi poate, de aceea, a fost proiectat sã fie un „Robomarin”, abil pentru orice misiune în care trebuie instituitã ordinea. Mãsoarã 4 „picioare”, cântãreºte 1.600 kg ºi, cu toate aceste dimensiuni,
noul vehicul a demonstrat în cadrul testelor efectuate la Camp Smith
cã poate face faþã, cu succes, unor situaþii ostile; poate lansa zeci de fumigene, care ar putea fi lacrimogene, creeazã perdele de fum, lanseazã
grenade defensive sau luminoase. Pe scurt, demonstraþia de la Camp
Smith s-a bazat pe un scenariu în care câteva sute de „protestatari”
dintr-un oraº din deºert, parte dintre ei înarmaþi, refuzã sã se disperseze, creând panicã ºi dezordine. Forþele locale de ordine au fost izolate. În urma incidentelor, GLADIATORUL a intervenit între puºcaºii
marini ºi camarazii care au nevoie de ajutor ºi împreunã instaureazã
ordinea.
Anul trecut specialiºtii militari prognozau introducerea în cadrul
unor unitãþi de tip batalion a unui numãr de 25 de maºini dirijate. Fiecare batalion de infanterie putea dispune de trei astfel de roboþi, dintre
care unul destinat pentru a îndeplini misiuni genistice. Specialiºtii estimeazã cã un astfel de robot ajunge la 150.000 USD, un preþ mult mai
mic faþã de preþul prototipului armei de atac care costã 1.000.000 USD.
Pe lângã clasicele dotãri cu armament uºor de infanterie, dispozitive de
lansare grenade, GLADIATORUL dispune ºi de camere video de zi ºi
de noapte.
Este aºteptat sã fie desfãºurat în teatrele de operaþiuni pentru a
îndeplini o gamã variatã de misiuni, dintre care nu lipsesc cele de descoperire ºi neutralizare a minelor ºi dispozitivelor explozive improvizate, cercetare NBC ºi mascare a obiectivelor cu fum. Vehiculul poate
fi echipat cu o gamã diversã de sisteme de luptã, de observare ºi transmitere date ºi imagini în timp real, care sã-l facã de temut ºi respectat
pe câmpul de luptã. Cu armamentul ºi sistemele de luptã de la bord, el
poate sã instaureze ordinea, contracarând cu eficacitate insurgenþii ºi
pe cei CARE NU RESPECTÃ AUTORITATEA ªI LEGEA.
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ANDROS Mark V0A-1
Acest vehicul dirijat poate fi cu uºurinþã manevrat pe teren plat,
pe pistã sau teren accidentat ºi, în plus de aceasta, are capacitatea de a
urca trepte. ANDROS este rãspunsul specialiºtilor în roboticã pentru
misiunile SWAT sau cele de supraveghere NBC ºi intervenþie la dispozitive explozive improvizate. Se poate deplasa în teren cu viteza de
3,5 mile/orã, puterea fiind datã de cãtre bateriile speciale de litiu- ion.

DEFENDER
Apãrãtorul sau Santinela. Asigurarea automatizatã a unui perimetru se realizeazã prin angajarea unei platforme de securitate, care se
poate deplasa cu viteza de pânã la 35 mile pe orã în teren dificil, în
timp ce este pilotat de cãtre un operator de la distanþã. Aparatura multiplã de vedere ºi control, de la bordul vehiculului, îi oferã operatorului o imagine care sã-i asigure drumul liber în teren. DEFENDER are
capacitatea de a patrula timp de pânã la ºase ore ºi este înzestrat cu un
sistem audio ºi de transmisie, instalaþie de pulverizare gaze iritante sau
lacrimogene, carabinã M-16A2 ºi armament automat M 240, 249, precum ºi un sistem de orbire prin luminã.
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The DEFENDER showing off all that junk inside its trunk
TALON
Aceast „vehicul de geamantan” poate fi întrebuinþat într-o gamã
diversã de misiuni, de la misiuni de recunoaºtere, la transport de armament. TALON opereazã, în toate condiþiile atmosferice, ziua ºi noaptea, ºi are veleitãþi de vehicul amfibiu. Maºina este dirijatã de la distanþã, de cãtre un operator, pe baza imaginilor ºi datelor transmise
on-line. Echipamentul standard include aparate de fotografiat, douã
dispozitive portarmã, braþ mobil, douã dispozitive de comunicaþii, dispozitive de cercetare NBC ºi senzori de detecþie, lansator de grenade
fumigene ºi alte module...

The TALON is currently being used in Iraq and is known
by the locals as Mr.T or T-Lon
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MULE
Lockheed Martin’s Multifunction Utility Logistics and Equipment (MULE) este un vehicul 6 x 6 cu suspensie independentã, pentru
fiecare roatã. Vehiculul fãrã pilot MULE are abilitatea de a trece peste
obstacole cu înãlþimea de 1 m, ºanþuri ºi porþiuni de teren accidentat.
Beneficiazã de aparaturã opticã performantã, senzori TV ºi IR, sisteme
complexe de comunicaþii. Este realizat în variantele: uºoarã de asalt
(Armed Robotic Vehicle - Assault Light), de transport ºi misiuni de
geniu, descoperire ºi contracarare IED.

The MULE making an ass of itself after crashing a wedding
in Afghanistan
SWORDS
SWORDS (Special Weapons Observation Remote Reconnaissance Direct Action System) este o maºinãrie cu funcþii multiple care
a primit botezul focului în zone fierbinþi din Irak. Dispus pe un ºasiu
suficient de blindat, micul robot pe ºenile se poate strecura uºor pe un
teren ostil. Graþie unei transmisii ingenioase, precum ºi a sistemelor de
comunicaþie silenþioase, a dotãrilor opto-electronice ºi a camerelor TV
ºi IR de care dispune, maºinãria de buzunar, telecomandatã, poate sã
ducã la bun sfârºit misiuni chiar în interiorul unor clãdiri. În ciuda dimensiunilor la care a fost proiectat, SWORDS este cu adevãrat imaginea aºa-zis ciberneticã a lui David, în soluþionarea modernã a unor situaþii de tip extrem. SWORDS este o redutabilã platformã de luptã, armarea lui cuprinzând o gamã diversã de arme, de la mitralierã, la puºca
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cu lunetã ºi chiar mijloace antitanc. Unitatea de luptã este dirijatã computerizat, dispune de sisteme de marcare ºi ochire de mare precizie.

The SWORDS vehicle at a recent photo shoot with American flag
temporary tattoo (not included)
Surse bibliografice - portalul google:
sciencehowStuffWorks.com
Carnegie Mellon Today
www.cmu.edu
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Tehnici de compresie a
imaginilor în tehnologiile
multimedia (1)
LOCOTENENT ING. DIANA CLAUDIA CÂRSTEA

omunicarea modernã este de neconceput fãrã transmiterea
C
informaþiilor ºi sub formã vizualã (nu numai auditivã).
Obligativitatea reducerii cantitãþii de informaþie necesarã reprezentãrii
este evidentã dacã se ia în considerare, de exemplu, cazul memorãrii
imaginilor radiografice (4000 × 2500 pixeli, cu 4096 nivele de gri deci
14,3 MB) sau al transmisiei de televiziune alb - negru (625 × 625 pixeli cu 256 nivele de gri, de 50 de ori pe secundã, deci un flux de 18.6
MB/ secundã). În cazul transmisiei color, cantitatea de informaþie este
foarte mare ºi, lãrgimea de bandã limitatã face imposibilã transmiterea
datelor în timp real, la parametri optimi.
Termenul de compresie a imaginilor (uneori numit ºi codare a
imaginilor) se referã la o clasã largã de tehnici ºi metode al cãror scop
este reprezentarea unei imagini date cu un numãr cât mai mic de biþi
(mai mic decât numãrul de biþi al reprezentãrii iniþiale).
O imagine digitalã este o matrice bidimensionalã de eºantioane,
în care fiecare eºantion poartã numele de pixel. Precizia cu care se
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lucreazã este determinatã de numãrul de niveluri de gri cu care se
poate reprezenta intensitatea unui pixel ºi poate fi exprimatã ca
numãrul de biþi/pixel. În funcþie de acest parametru, imaginile pot fi
clasificate în:
– imagini binare, reprezentate prin 1bit/pixel (imaginile
alb-negru, de fax, etc.).
– grafica pentru calculator, reprezentate prin 4 biþi/pixel (precizie micã).
– imagini atonale („grayscale“ – pe scara de gri), reprezentate
prin 8 biþi/pixel.
– imagini color, reprezentate prin 16, 24 sau mai mulþi
biþi/pixel.
Senzaþia de culoare se obþine prin amestecul culorilor primare
roºu (Red), verde (Green) ºi albastru (Blue). Dacã se ia în considerare
spaþiul de reprezentare a culorilor R, G, B (figura 1), linia pentru care
R=G=B reprezintã tocmai scara de gri între alb ºi negru.

R

Alb

Negru

B

G
R=B=G
niveluri de gri

Figura 1: Reprezentarea imaginilor color în spaþiul RGB
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O altã modalitate de reprezentare a imaginilor color,
reprezentarea în coordonate YUV, se bazeazã pe componentele de
luminanþã, respectiv de crominanþã ale imaginii. Asemenea semnalului de televiziune, componenta de luminanþã reprezintã o variantã
atonalã (în niveluri de gri) a imaginii color, în timp ce componentele
de crominanþã conþin informaþiile suplimentare pentru conversia imaginii atonale într-o imagine color.
Sistemul de reprezentare YUV este adesea folosit pentru compresia de imagini precum ºi pentru compresia video. Transformarea
din coordonate RGB în coordinate YUV este datã de urmãtoarele
relaþii:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
U = 0.564(B -Y)
V = 0.713(R -Y)
unde Y reprezintã componenta de luminanþã, iar U ºi V sunt componentele de crominanþã.
O aproximare care este des utilizatã pentru transformarea
RGB-YUV este datã de relaþiile:
Y = 0.3R + 0.6G + 0.1B
U = (B -Y)
V = (R -Y)
Transformarea inversã YUV este datã de relaþiile:
R = Y + 2V
G = Y - (U +V)
B = Y + 2U
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Un alt format de culoare, cunoscut sub numele de format
YCrCb, este utilizat frecvent în algoritmii de compresie a imaginilor.
Componenta Y este definitã în mod asemãnãtor cu cea din formatul
YUV. Componentele de crominanþã însã, se obþin prin scalarea ºi
deplasarea componentelor U ºi V.
Rezoluþia unui sistem de prelucrare a imaginilor se referã la
capacitatea de a reda detaliile fine dintr-o imagine. O rezoluþie ridicatã
necesitã sisteme complexe pentru reprezentarea imaginilor în timp
real.
În cazul sistemelor de calcul, rezoluþia este reprezentatã de
numãrul de pixeli (spre exemplu, standardul VGA - Video Graphics
Array - are o rezoluþie de 640×480 pixeli). În sistemele video, rezoluþia
se referã, în general, la numãrul de linii afiºate pe ecranul monitorului
într-un cadru ºi de numãrul de cadre complete transmise într-o
secundã. De exemplu, în sistemul PAL (Phase Alternating Line),
numãrul liniilor afiºate într-un cadru este de 575, iar rata de transmisie
este de 25 cadre/secundã.
În cazul memorãrii imaginilor sau secvenþelor de imagini digitale, spaþiul de memorie ocupat este foarte mare, chiar excesiv de
mare, chiar ºi în cazul utilizãrii unor echipamente de calcul cu performanþe medii.
Semnalele audio ºi video necesitã o cantitate relativ mare de
informaþie pentru a putea fi reprezentate.
În tabelul urmãtor sunt prezentate cerinþele de memorie pentru
diferite tipuri de aplicaþii multimedia, cum ar fi, spre exemplu, texte,
imagini fixe, sunet, animaþie ºi secvenþe video.
Existã trei motive importante pentru care este necesarã compresia datelor în aplicaþiile multimedia, ºi anume:
1. dimensiunile foarte mari ale fiºierelor de date.
2. dispozitivele de stocare sunt relativ lente, astfel cã, mai ales
pentru secvenþele video, redarea lor ca atare, în timp real, este imposibilã.
3. banda disponibilã pentru transmisie a reþelelor de comunicaþii
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este limitatã, ceea ce face imposibilã transmisia în timp real a informaþiei.
TEXT
• ASCII;
• EBCDIC.

TIPUL
• 2 kb/pag.

DIMENSIUNE
FIªIER ªI
LÃRGIME
BANDÃ

IMAGINI

AUDIO

• graficã
bitmap;
• fax;
• imagini statice.
• simple
(320x200x8bi
þi) 77kb/img.
• complexe
(true color)
(1100x900x2
4 biti)
3Mb/img.

• secvenþe
necodate
audio;
• imagini statice.
• voce/telefon
8kHz/8biþi
(mono) 6-44
kb/s;
• audio CD
44,1 kHz 16
biti/stereo
176 kb/s
(44,1x2chx16
biti).

ANIMAÞIE
• sunet ºi
imagini cu
15-19
cadre/s.
• secvenþe 16
biti/pixel, 16
cadre/sec.
6,5 Mb/s
(32x640x16bi
þix16cadre/s)

VIDEO
• TV analogicã sau
imagini cu
24-30
cadre/s.
• secvenþe
color pe 24
biþi cu 30
cadre/s;
27,6 Mb/s
(640x480x24
biþi cu 30
cadre/s)

Tehnicile moderne de compresie oferã o soluþie pentru
rezolvarea acestor neajunsuri. Astfel, pentru imagini, tehnicile
avansate de compresie permit o ratã între 10:1 ºi 50:1. Pentru aplicaþii
video, rata compresiei poate ajunge pânã la 2000:1.
În partea a doua a acestui articol voi prezenta clasificarea tehnicilor de compresie a datelor din imagini.
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