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Leadershipul, alături de disciplină, etică, cultură organizațională și practici 
de socializare specifice domeniului militar, reprezintă unul dintre pilonii de 
bază ai profesiei militare (Brown, Treviño, 2006). Ca atare, leadershipul 
militar profesionist devine centrul de greutate în abordările strategice.  
Un exemplu marcant în acest sens este Strategia Militară a României (2021, 
pp. 3-4), conform căreia leadershipul profesionist se constituie în mijloc de 
asigurare a rezilienței organizaționale și naționale în condiții de volatilitate, 
complexitate și incertitudine. Pe aceeași direcție a stabilirii unei relații de 
condiționare reciprocă între leadershipul militar și conceptul de reziliență, 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 (2020,  
p. 32) menționează reziliența în calitate de componentă a dimensiunii de apărare 
și ca direcție de acțiune inclusă pe agenda cooperării NATO-UE și asumată de 
România. Pornind de la premisa statuată prin documentele amintite, conform 
căreia leadershipul militar profesionist este esențial în abordarea provocărilor 
viitoare din domeniul securității și apărării, articolul de față are ca obiectiv 
discutarea formării profesionale a liderilor militari ca instrument și cale de 
acțiune în vederea asigurării rezilienței organizaționale în domeniul securității 
și apărării și, prin urmare, ca modalitate de consolidare a rezilienței naționale.    

Cuvinte-cheie: profesionalism militar, formarea profesională, leadership,  
reziliență națională, cooperare NATO-UE.
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INTRODUCERE
Definirea rezilienței poate fi realizată prin identificarea zonei de 

acţiune și a publicului ţintă. Din acest punct de vedere, rezilienţa 
este asociată dimensiunii naţionale – rezilienţă naţională – sau zonei 
de apartenenţă și demarcare dintre spaţiul strict personal și cel 
public: rezilienţă individuală, comunitară, socială, organizaţională 
etc. sau în funcţie de tipul de adversitate pentru care o persoană 
sau entităţi aflate în interdependenţă își construiesc mecanisme de 
prevenire a efectelor neplăcute, precum rezilienţă în domeniul CBRNE 
(chimic, biologic, radiologic, nuclear, explozivi), rezilienţă în domeniul 
conflictelor, rezilienţă la dezastre etc. Conceptualizarea, prin urmare, 
ţine de contextul de utilizare a termenului, reprezentând o trăsătură 
determinantă a sistemelor dinamice (Kourti, 2017) și comportând 
valenţe multiple, putând fi mult mai bine descrisă în calitate de efect de 
lungă durată (Gibson, Tarrant, 2010) decât ca rezultat direct, tangibil, 
imediat. Prin aplicarea acestei grile de abordare, rezilienţa se asociază 
mai curând capacităţii de dezvoltare, de evoluţie prin schimbare și 
descoperire de zone ne-explorate decât ca rezistenţă la schimbare.  
Ca atare, în condiţiile manifestării unor condiţii de mediu fluide, 
conceptul este asociat flexibilităţii și utilizării unor sisteme de 
management care promovează aceste calităţi în defavoarea menţinerii 
stabilităţii (Ib.). Prin urmare, adoptarea unei perspective sistemice în 
vederea definirii termenului presupune înţelegerea sa drept capacitate 
a unui sistem de a-și adapta strategia și acţiunile ce decurg din aceasta 
în funcţie de condiţiile de mediu aflat în permanentă schimbare 
și caracterizate de impredictibilitate și puternică inter-relaţionare 
sistemică (Havránek, 2018).

Rezilienţa este, de asemenea, metaforic descrisă drept o călătorie 
în continuă desfășurare între „reziliența vechiului” și „reziliența 
noului”  (Folke, 2016), deci ca punct fix de plecare, dar și ca tranziţie 
și consolidare prin adaptare, schimbare și transformare. O astfel de 
abordare presupune, din perspectivă sistemică, acea capacitate a 
unei entităţi de a reveni la condiţiile iniţiale de funcţionare ulterior 
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parcurgerii unor evenimente ce comportă efecte majore de ordin 
structural, cuplată cu capacitatea aceluiași sistem de a evolua și de 
a se metamorfoza. Cuvintele-cheie pe baza cărora joncţiunea dintre 
„reziliența noului” și „reziliența vechiului” poate fi realizată sunt 
capacitatea de reacție și capacitatea de regenerare.  

Literatura în domeniu face distincţie între reziliență generală 
(Walker et al., 2009, Biggs et al., 2012, Carpenter et al., 2012) și 
reziliență specifică. 

Reziliența generală presupune ancorarea într-o memorie colectivă 
a istoriei, precum și capacitatea de a demonstra flexibilitate, inovare, 
abordare a riscurilor și ameninţărilor ca oportunităţi în momentul 
confruntării cu necesitatea schimbării, a transformării. Aceasta este 
asigurată de diversitate, modularitate, deschidere, constituirea de 
rezerve, feedback, incluziune, monitorizare, leadership, încredere 
(Carpenter et al., 2009), asigurarea tuturor acestor condiţii presupunând 
eforturi pe termen lung, dar și o serie de costuri pe termen scurt și 
mediu.

Reziliența specifică se referă la identificarea acţiunilor care trebuie 
întreprinse (Carpenter et al., 2001) și a beneficiarului ţintă (Lebel et 
al., 2006, Robards et al. 2011, Brown, 2014). De remarcat, totuși, în 
legătură cu rezilienţa specifică este faptul că, și în situaţia în care sunt 
contextualizate de anumite organizaţii, componentele sale principale 
implică elemente generale identificabile, indiferent de caracteristica 
particulară a sistemului. De exemplu, rezilienţa asociată cu securitatea 
naţională este privită ca menţinerea serviciilor vitale și continuarea 
vieţii cât mai aproape de normal după acţiunile menite să prevină sau să 
contracareze efectele atacurilor sau ale dezastrelor (House of Commons 
Defence Committee, 2009, p. 4). Pe aceeași linie de argumentaţie, 
rezilienţa în contextul pregătirii pentru situaţii de urgenţă este definită 
ca „Abilitatea comunității, serviciilor sau infrastructurii de a detecta, 
preveni și, dacă este necesar, de a rezista, gestiona și de a-și reveni în 
urma unor provocări cu efecte perturbatoare”. (Cabinet Office, 2012, 
p. 23).

Definiţia rezilienţei, din perspectiva Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO), se concentrează pe capacitatea unei 
societăţi de a rezista și de a se recupera dintr-un eveniment perturbator 
major, cum ar fi dezastrele naturale, avarierea infrastructurii critice și 
atacul armat în cel mai scurt timp (Committee on the Civil Dimension 
of Security/CDS, 2021).
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Trei cuvinte-cheie sunt asociate cu rezilienţa ca element definitoriu al 
sistemelor socio-ecologice, și anume: adaptabilitate, transformabilitate 
și persistenţă. Acestea sunt, de fapt, răspunsuri la întrebarea „Care 
este scopul rezilienței?”. Astfel, rezilienţa capătă sens atunci când 
este asociată cu termeni precum: „reziliență pentru adaptabilitate” și 
„reziliență care asigură capacitatea de transformare”. (Folke, 2016).

Unul dintre obiectivele principale care stau la baza efortului de 
construire a rezilienţei constă în faptul că, indiferent de cât de bine 
proiectat ar fi un sistem, există întotdeauna zone slab consolidate care 
permit perturbarea și, eventual, distrugerea acestuia. Consolidarea 
rezilienţei presupune consolidarea modului în care un sistem poate 
rezista, se poate recupera și adapta în condiţii de adversitate.

În al doilea rând, este de remarcat faptul că rezilienţa este parte 
integrală a comportamentului uman. Ca atare, se constituie prin 
adoptarea unei abordări proactive menite să mobilizeze resurse, 
abilitatea de a răspunde și de a performa într-o varietate de condiţii 
(Tasic et al., 2019). Astfel, concentrarea atenţiei asupra dezvoltării 
leadershipului și consolidării instituţionale din perspectiva rezilienţei 
devine un obiectiv major.

Prin prisma definiţiilor prezentate, putem asocia rezilienţa unui 
mod de gândire ale cărui coordonate se îndepărtează cu mult de 
stabilitate și predictibilitate. O astfel de gândire este rezultatul utilizării 
diferitelor tipuri de capabilităţi și strategii de ordin contextual în 
vederea asigurării supravieţuirii în cazul manifestării evenimentelor 
perturbatoare sau în vederea adaptării continue la schimbări, a 
asigurării unei poziţii solide care permite totuși abordări agile și a 
evoluţiei pozitive pe termen lung. Cu toate acestea, așa cum dezvăluie 
un raport al British Standard 65000, Guidance for Organizational 
Resilience (BSI) privind tendinţele din 2018 în afaceri din întreaga 
lume (BSI, 2018, p. 16), în vremuri pline de incertitudine continuă, 
asigurarea rezistenţei produselor prin inovare, scanarea orizontului și 
adaptarea nu reprezintă obiective majore pentru organizaţii. În acest 
sens, putem afirma că, având în vedere provocările actuale legate de 
Covid-19, este greu de presupus că, în acest moment, organizaţiile 
din întreaga lume, inclusiv cea militară, pot întreprinde acţiuni care 
să promoveze gândirea și acţiunea de tip rezilient în condiţiile în care 
eforturile sunt în mod preponderent concentrate asupra revenirii 
la „reziliența vechiului” sau, cu alte cuvinte, la ceea ce era definit  
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ca stabil și predictibil înainte ca incertitudinea și volatilitatea să devină 
principalele caracteristici ale vieţii cotidiene. Într-o asemenea situaţie, 
rezilienţa, definită drept capacitatea de revenire la starea iniţială, 
tocmai este testată de evenimentele aflate în plină derulare. În mod 
firesc, dimensiunea rezilienţei referitoare la capacitatea de adaptare 
și transformare nu este încă o temă de interes. În acest context, 
trebuie subliniat și faptul că, așa cum remarcă De Smedt, Giovannini 
și Radermacher (2018), capacitatea unui sistem de a-și reveni în urma 
manifestării unui eveniment perturbator nu presupune în mod necesar 
valenţe pozitive dacă direcţia iniţială nu era una sustenabilă. Apreciem 
că aceste afirmaţii au acoperire nu numai în sfera afacerilor, ci și în 
sfera securităţii și apărării, deci a sistemului militar.

În ceea ce privește abordarea rezilienţei în context statal, naţional, 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 
(SNAT, 2020) abordează rezilienţa atât ca rezultat de anduranţă, cât și 
în calitate de capacitate. 

Rezilienţa ca rezultat pe termen lung este definită indirect de 
afirmaţiile referitoare la caracteristicile unui stat rezilient care este  
„…capabil să se raporteze eficient, proactiv şi adecvat la impredictibi-
litatea evoluţiilor din mediul de securitate global (convenţionale, 
economico-financiare, dar şi cibernetice, de tip hibrid sau asociate 
pandemiilor şi schimbărilor de mediu) şi care să poată să gestioneze, 
consecvent şi eficient, orice riscuri şi ameninţări conexe. Pentru aceasta, 
este nevoie de un stat puternic, un stat care să asigure un cadru optim de 
dezvoltare a democraţiei participative, în care sunt asigurate drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor şi este încurajată participarea oamenilor şi a 
societăţii civile la soluţionarea tuturor problemelor societăţii, inclusiv la 
cele privind securitatea naţională”. (Ib., p. 8). Principalii factori care susţin 
o asemenea definiţie sunt, conform aceluiași document, mecanisme 
de reacţie rapidă și eficientă, dezvoltarea unei puternice culturi de 
securitate și respectarea valorilor naţionale de securitate (Ib., p. 10).  
Între rezilienţa ca rezultat pe termen lung și guvernanţă există o 
condiţionare reciprocă, bazată pe utilizarea unor principii specifice 
unui leadership de ordin strategic, precum flexibilitate, adaptabilitate, 
capacitate de reacţie rapidă care abilitează anticiparea, planificarea 
și pregătirea pentru abordarea probabilităţii celui mai dezastruos 
scenariu. (Ib., p. 6). 
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Rezilienţa văzută în calitate de capacitate presupune abilitatea 
implicită a diferitelor entităţi (i.e. persoane, comunităţi, regiuni, 
state) de a rezista unor evenimente perturbatoare și de a asigura 
revenirea la starea iniţială dinainte de producerea evenimentelor. 
Dintr-o asemenea perspectivă, o colaborare pe niveluri multiple între 
public și privat, cetăţeni și comunitate, entităţi civile și militare devine 
imperativă Aceasta cu atât mai mult, cu cât transformarea, ca etapă 
a rezilienţei și ca scop menit a asigura sustenabilitatea, reprezintă o 
dimensiune importantă a rezilienţei naţionale. (Ib., p. 11).

Capacitatea de apărare la nivel naţional, precum și apartenenţa 
României la NATO sunt văzute drept garanţii ale asigurării securităţii.  
În ceea ce privește relaţia dintre rezilienţa naţională și domeniul 
apărării, aceeași strategie menţionează, printre alte acţiuni menite 
consolidării respectivei relaţii, facilitarea implementării agendei 
de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) și NATO în domeniile 
„apărare cibernetică, combaterea amenințărilor hibride, contracararea 
amenințărilor teroriste, reziliență, comunicare strategică şi mobilitate 
militară” (Ib., p. 32). Prin urmare, apreciem că o scurtă incursiune în 
modul în care cele două entităţi menţionate definesc rezilienţa poate 
susţine definiţia referitoare la conceptul de reziliență națională și, 
deci, poate contribui la identificare premiselor de fundamentare a 
demersurilor privitoare la formarea profesională a liderilor militari.

REZILIENȚA NAȚIONALĂ PRIN PRISMA ABORDĂRILOR  
LA NIVELUL UE ȘI NATO
• PERSPECTIVA UE ASUPRA REZILIENȚEI 
Din perspectiva apărării și securităţii, rezilienţa este evocată ca 

rezultat al unei „abordări la nivelul întregii societăți” (CDS, 2021) sau 
ca „apărare totală”. Ambele presupun că valorile democraţiei sunt 
promovate și susţinute de autorităţile statului, în timp ce acestea 
din urmă lucrează împreună cu organizaţiile de apărare și securitate, 
entităţi civile și private și cu populaţia pentru a contracara potenţialele 
ameninţări într-o logică asemănătoare cu logica rentabilităţii financiare. 
Politicile din domeniul apărării totale vizează consolidarea pregătirii 
civile pentru a asigura continuitatea funcţiilor guvernamentale, 
indiferent de cât de perturbatoare pot fi evenimentele. Acestea vizează 
îmbunătăţirea protecţiei civile în timp de conflict/război, pe de o parte, 
și pregătirea pentru criză în vederea prevenirii și gestionării crizelor 
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în timp de pace, pe de altă parte. Exemple de adoptare și utilizare 
explicită și hotărâtă a celor două concepte sunt Estonia, Norvegia, 
Finlanda, Israel, Suedia, Elveţia și Singapore.

La nivelul Uniunii Europene, rezilienţa este definită ca fiind 
capacitatea unui individ, a unei comunităţi de a rezista, de a se adapta 
și de a-și reveni rapid în urma manifestării unor condiţii nefavorabile 
sau a unor șocuri majore. Rezilienţa, în abordarea UE, este un concept 
complex, care cuprinde societatea în ansamblu (Comisia Europeană, 
2014): „... înțelegerea și construirea rezilienței necesită o perspectivă 
mai largă și luarea în considerare a societății în ansamblu. O astfel de 
‹viziune de sistem› ar trebui să încapsuleze întregul proces de producție 
al bunăstării societății, pentru a se asigura că nu numai resursele 
economice, ci și cele naturale, sociale și de mediu sunt, de asemenea, 
valorificate într-un mod eficient, durabil, echitabil și responsabil”. 
(Alessi et al., 2018, p. 5).

În plus, rezilienţa statului se bazează pe valorile democratice, pe 
încrederea oamenilor în instituţii și pe dezvoltarea durabilă (European 
External Action Service, 23 iunie 2016), iar rezilienţa societăţii depinde 
de responsabilitatea guvernului, de educaţie, cultură și tineret. În ceea 
ce privește scopul său, rezilienţa la nivelul UE este recunoscută drept 
garanţie a păcii, securităţii și dezvoltării (European External Action 
Service (26 iunie 2016).

Referitor la comportamentul statelor membre ale UE în momentul 
confruntării cu criza financiară și economică desfășurată între 2007 
și 2012 (Alessi et al., 2018) din perspectiva rezilienţei și, prin urmare, 
evaluarea rezilienţei socio-economice ca post-acţiune care oferă 
concluzii importante, Joint Research Centre (JRC) propune un cadru 
de constituire a unei abordări reziliente (Manca, Benczur, Giovannini, 
2017). Definiţia de la care acesta din urmă pornește consideră rezilienţa 
ca fiind capacitatea societăţii sau a unui sistem de a continua să ofere 
bunăstare în mod durabil, în ciuda șocurilor sau obstacolelor majore 
pe care le poate întâmpina.

Conform cadrului JRC, rezilienţa societală necesită constituirea 
a trei tipuri de capacităţi, în funcţie de nivelul de stres indus (adică 
„intensitatea perturbării”) și timpul în care acesta din urmă se manifestă 
(„timpul de expunere”), și anume: capacitatea de absorbţie, capacitatea 
de adaptare și capacitatea de transformare. Capacitatea de absorbţie 
necesită folosirea capacităţilor de a rezista stresului unui eveniment 
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care se manifestă la un nivel destul de scăzut de intensitate și pentru o 
perioadă scurtă de timp. Capacitatea de adaptare constă în capacitatea 
de a fi flexibil și de a genera schimbări graduale care nu contribuie în 
niciun fel la creșterea nivelului de disconfort deja manifestat, în timp 
ce capacitatea de transformare este necesară atunci când amploarea 
daunelor cauzate sau durata de timp a perturbării determină 
imposibilitatea gestionării sistemului în forma deja existentă/într-o 
formă predeterminată și, prin urmare, generează nevoia de a proiecta 
schimbări la scară largă. Strategiile de susţinere a celor trei tipuri de 
capacităţi sunt prevenirea (ex. măsuri de atenuare sau transfer pentru 
reducerea riscurilor identificate), pregătirea/protecţia (ex. rezerve 
de management pentru situaţii neprevăzute, stabilirea de coaliţii/
acorduri), promovarea (ex. investiţii în active, politici vizând facilitarea 
flexibilităţii în diverse domenii socio-economice) și transformarea 
(ex. politici axate pe rezultat și implementarea treptată a acestora). 
În funcţie de capacitatea avută în vedere, strategiile pot fi funcţiona 
cumulativ. Astfel, pentru a menţine stabilitatea existentă, sunt necesare 
strategii de prevenire, pregătire/protecţie și promovare. Pentru a 
obţine stabilitate după un eveniment stresant, precum și pentru a 
asigura flexibilitatea de adaptare, trebuie puse în aplicare strategii de 
pregătire/protecţie și promovare. Nu în ultimul rând, pentru a spori 
capacitatea de transformare, trebuie utilizate iniţiative de protecţie, 
promovare și transformare. Demn de menţionat în legătură cu cele 
trei tipuri de capacitate este că acestea nu sunt neapărat secvenţiale, 
nici opuse sau concurente. Acestea ar trebui să lucreze împreună pe 
mai multe niveluri (de exemplu, individ, organizaţie, comunitate, stat, 
regiune etc.) la diferite grade de intensitate (adică scăzut, mediu, 
ridicat) (De Smedt, Giovannini și Radermacher, 2018).

O idee importantă care extinde conceptul de rezilienţă propus 
de cadrul JRC este aceea de „salt înainte”, și anume capacitatea unei 
entităţi de a profita de oportunitatea oferită de un eveniment cu 
potenţial perturbator și de a se dezvolta mai bine în comparaţie cu 
situaţia anterioară crizei (Comisia Europeană, 2018-a).

Potrivit aceluiași studiu (Comisia Europeană, 2018-b, p. 13), 
comportamentul rezilient al unei ţări poate fi analizat prin prisma unui 
număr de indicatori ce pot fi defalcaţi dintr-un set de caracteristici 
generale de rezilienţă care descriu educaţia ţării respective, dezvoltarea 
digitală, inovarea, cercetarea și dezvoltarea, politici privitoare la piaţa 
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muncii și sprijin în implementarea acestora, egalitate de gen, cheltuieli 
guvernamentale, performanţă macroeconomică, performanţă financiară, 
dezvoltare și reglementare a pieţei, calitate în guvern, calitatea vieţii, 
mediul de reglementare, încrederea oamenilor în instituţiile statului.

Măsurarea rezilienţei în vremuri de stabilitate și compararea 
diferiţilor indivizi, organizaţii, naţiuni cu o serie de parametri deja stabiliţi 
nu oferă concluzii valide, relevante, de încredere, atotcuprinzătoare. 
Acest aspect devine cu atât mai valabil în momentul parcurgerii unei 
crize. Un exemplu în acest sens sunt rezultatele unui studiu care 
analizează nivelul de rezistenţă la criza economică din 2007 a statelor 
membre ale UE și care arată că, de exemplu, chiar dacă unele ţări s-au 
plasat într-o zonă cu rezultate pozitive din perspectivă economică și 
financiară în perioada manifestării crizei și, ulterior, încheierii acesteia, 
atunci când se analizează aspecte sociale precum distribuţia veniturilor 
sau cheltuielile pentru sănătate și educaţie, aceleași ţări au înregistrat 
rezultate negative (Ib., pp. 17-18).

Totuși, trebuie remarcat faptul că, deși Uniunea Europeană 
recunoaște importanţa strategică a rezilienţei, există voci care 
susţin că acest concept este prea vag pentru a clarifica relaţia sa 
cu o atitudine la nivel naţional ce presupune disponibilitatea de a 
aborda probleme de ordin major prin angajarea „întregii societăți” 
(Wigell, Mikkola, Juntunen, 2021). Cu toate acestea, documentul 
intitulat „Abordarea strategică a rezilienței în acțiunea externă a UE” 
(Comisia Europeană, 2017) evidenţiază câteva premise cheie pentru 
construirea/menţinerea/consolidarea unei astfel de perspective, și 
anume: societăţi incluzive și participative; rezilienţa socio-economică 
ce vizează reducerea inegalităţilor, vulnerabilităţilor și cauzelor lor 
fundamentale; prevenirea conflictelor violente; asigurarea bunei 
guvernanţe; respectul pentru valorile democratice, drepturile omului 
și statul de drept.

• PERSPECTIVA NATO ASUPRA REZILIENȚEI
Definiţia termenului de reziliență a Organizaţiei Tratatului Atlanticului 

de Nord se concentrează pe capacitatea unei societăţi de a rezista și de 
a-și reveni dintr-un eveniment perturbator major, cum ar fi dezastrele 
naturale, prăbușirea infrastructurii critice și atacul armat în cel mai 
scurt timp. NATO recunoaște consolidarea rezilienţei ca o prerogativă 
naţională, dar contribuie la consolidarea acesteia în diferite moduri. 
(CDS, 2021, pp. 1-2)
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În timpul summitului de la Varșovia, din 2016, șefii de stat și de 
guvern ai ţărilor membre ale NATO și-au formulat „angajamentul 
comun de a spori reziliența”. Acesta din urmă recunoaște necesitatea 
unei abordări de integrare la nivel guvernamental, necesitatea 
implicării sectorului privat și a cooperării cu organizaţiile internaţionale 
pentru a asigura capabilităţi civile și militare critice în cazul unor 
evenimente perturbatoare. Documentul enumeră cerinţele de bază 
ale NATO în ceea ce privește construirea rezilienţei naţionale, iar 
acestea sunt, potrivit CDS (Ib., pp. 7-8): asigurarea continuităţii la 
nivel guvernamental, precum și a serviciilor guvernamentale critice 
necesare asigurării continuării procesului decizional, comunicării 
deciziilor și menţinerii capacităţii de a le pune în aplicare în momentul 
manifestării evenimentelor perturbatoare; aprovizionarea cu energie 
prin întocmirea planurilor de rezervă și consolidarea reţelelor electrice; 
managementul eficace al migraţiei necontrolate; asigurarea rezervelor 
de apă și mâncare din punct de vedere al protejării acestora împotriva 
sabotajelor și a întreruperii lanţului de aprovizionare; capacitatea 
sistemelor medicale civile de a gestiona problema victimelor în 
masă și de a asigura stocuri și rezerve de medicamente; sisteme 
de comunicaţii civile (capacitatea sistemelor de telecomunicaţii și 
comunicaţii cibernetice de a funcţiona în momente de criză); sistemele 
de transport și capacitatea acestora de a facilita acţiunea rapidă pe 
perioada manifestării evenimentelor cu potenţial perturbator

În același text, conducătorii statelor membre ale NATO participanţi 
la întâlnire menţionează faptul că rezilienţa în faţa noilor ameninţări 
militare și non-militare impune statelor aliate „menținerea și protejarea 
capabilităților critice civile, alături de capabilitățile militare și în sprijinul 
acestora, o abordare integrată atât la nivel guvernamental, cât și 
împreună cu sectorul privat”, precum și cooperarea cu alte organizaţii 
internaţionale, îndeosebi Uniunea Europeană și ţările partenere 
(NATO, 8-9 iulie 2016).

Condiţiile necesare consolidării rezilienţei sunt identificate în urma 
organizării unei conferinţe pe acest subiect de către Comandamentul 
Aliat pentru Transformare. Acestea sunt: persistenţă (i.e. continuarea 
eforturilor de dezvoltare, sporire și consolidare a rezilienţei chiar 
și în urma încheierii eforturilor de revenire la normal ca urmare a 
manifestării unui eveniment cu impact major), abordarea rezilienţei 
în calitate de capacitate, utilizarea experimentelor și a modelelor,  
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precum și aplicarea unei persepctive integrate asupra proceselor 
de educare și instruire (Havránek, 2018). În cadrul unei conferinţe 
organizate de aceeași entitate în 2019, se accentuează importanţa 
eforturilor colaborative în asigurarea rezilienţei și utilizarea 
experimentelor, a jocurilor de război și testarea interacţiunilor ca 
modalităţi practice în acest sens (Allied Command Transformation, 
2019).

În 2021, ca urmare a summitului NATO de la Bruxelles, documentul 
intitulat „NATO 2030” include sintagma de „reziliență îmbunătățită” 
printre principalele puncte de acţiune ale aliaţilor în ceea ce privește 
eforturile acestora de sprijin al principalelor direcţii de acţiune ale 
NATO (i.e. apărare colectivă, managementul crizelor, securitate prin 
cooperare cooperativă) în contextul unei ordini mondiale caracterizate 
de competitivitate și impredictibilitate. Același document subliniază 
rolul naţiunilor în dezvoltarea rezilienţei și a competenţelor aferente, 
a structurilor de guvernanţă specifice domeniului, a proceselor și 
obligaţiilor ce derivă din acestea. În acest sens, îndeplinirea cerinţelor 
minimale ale NATO în domeniul rezilienţei reprezintă punctul comun 
de pornire pentru toate ţările aliate (NATO, iunie 2021).

În ceea ce privește propria rezilienţă, NATO observă necesitatea 
de a-și consolida capacitatea internă de consultare comună, de 
luare a deciziilor, de întreprindere de acţiuni rapide și decisive și 
de adaptare, după cum impun circumstanţele. Abordarea propusă 
pentru consolidarea propriei rezilienţe pornind de la rezilienţa ţărilor 
aliate presupune o abordare integrată la nivel guvernamental, care 
presupune nu numai implicarea guvernelor naţionale, ci și a entităţilor 
private, a societăţii și a populaţiei (NATO, 14 iunie 2021): „Evenimentele 
perturbatoare care generează o mulțime de efecte în cascadă (cum ar 
fi întreruperile de curent, întreruperile transportului public etc.) nu fac 
deosebirea între actorii statali: reziliența este, prin urmare, necesară la 
nivel statal și instituțional, dar civilii au, de asemenea, un rol în creșterea 
rezistenței”. (Havránek, 2018, p. 21). Cu toate acestea, valorile comune 
ale Alianţei rămân la baza tuturor eforturilor de consolidare a rezilienţei 
și acestea sunt: democraţia, statul de drept, libertatea individuală și 
drepturile omului, așa cum subliniază Secretarul General al NATO, Jens 
Stoltenberg, într-un discurs ţinut înainte de summitul NATO din 2021, 
de la Bruxelles.
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Scopul NATO în ceea ce privește asigurarea rezilienţei este de a 
acorda credibilitate poziţiei de apărare asumată de Alianţă, precum 
și capacităţii Alianţei de a-și îndeplini sarcinile de bază. Prin urmare, 
domeniile în care Alianţa urmărește asigurarea rezilienţei sunt pregătirea 
civilă; continuitatea guvernamentală; protecţia infrastructurilor critice; 
apărarea cibernetică; investiţii în capacităţi militare; pregătirea pentru 
ameninţări CBRN.

STANDARDE ÎN DOMENIUL REZILIENȚEI ORGANIZAȚIONALE 
ȘI RELEVANȚA ACESTORA PENTRU FORMAREA 
PROFESIONALĂ A LIDERILOR 
Standardele internaţionale în domeniul rezilienţei organizaţionale 

și care sunt cele mai relevante pentru scopul articolului de faţă sunt 
British Standard 65000, Guidance for Organizational Resilience (BSI, 
2014) și ISO 22316:2017, Security and resilience – Organizational 
resilience – Principles and attributes (ISO 22316:2017). 

BSI este un standard menit aplicării în domeniul întreprinderilor și 
care este validat ca punct de referinţă în acest sens de către guvernul 
Marii Britanii. Acesta este primul standard care se concentrează 
asupra acţiunilor și instrumentelor pe baza cărora se poate dezvolta 
și menţine rezilienţa la nivel organizaţional. ISO 22316 a fost elaborat 
ulterior BSI și presupune o abordare suficient de generală ce poate fi 
adoptată și armonizată indiferent de tipul și dimensiunea organizaţiei 
(ISO 22316:2017). Ambele standarde sunt însă complementare și au 
la bază un set comun de concepte, principii și abordări referitoare la 
rezilienţa la nivel organizaţional (Business Continuity Institute/BCI,  
6 aprilie 2017).

Din perspectiva BSI, rezilienţa presupune abilitatea unei organizaţii 
de a „anticipa, de a se pregăti, răspunde și adapta” la schimbări 
și evenimente perturbatoare astfel încât aceasta din urmă poate 
supravieţui și prospera (British Standards Institution, 2018). ISO 22316 
echivalează conceptul tot cu abilitatea inerentă unei organizaţii, dar 
acest standard se raportează la rezilienţă ca fiind acea capacitate 
care permite nu numai ,,absorbția și adaptarea la condiții de mediu 
fluctuante”, ci și capacitatea respectivei organizaţii de a-și „îndeplini 
obiectivele, de a supraviețui și prospera” (ISO 22316:2017).

Conform ISO 22316, abordarea rezilienţei la nivel strategic 
reprezintă rezultatul bunelor practici și al unui management eficace  
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al riscurilor. În plus, același standard abordează termenul din perspectivă 
comportamentală, specificând faptul că rezilienţa reprezintă suma 
disciplinelor specifice acestui domeniu, a interacţiunilor dintre oameni, 
a modalităţii în care incertitudinile sunt gestionate, a modului în care 
sunt luate și se aplică deciziile. Principalele caracteristici specifice 
organizaţiilor reziliente sunt:

• existenţa unei viziuni, scop și valori care ghidează luarea 
deciziilor la toate nivelurile;

• înţelegerea mediului organizaţional intern și extern în vederea 
identificări priorităţilor și a ghidării procesului decizional în 
funcţie de acestea;

• eficacitatea leadershipului, care poate fi demonstrată prin gama 
largă de cunoștinţe, abilităţi, instrumente utilizate în atingerea 
obiectivelor organizaţionale, precum și împuternicirea liderilor 
de a se adapta la schimbări atunci când este cazul;

• cultura organizaţională ancorată într-un set comun de valori și 
promovarea comportamentelor și atitudinilor pozitive;

• utilizarea de informaţii și cunoștinţe într-un mod accesibil, 
adecvat, ușor de înţeles și la momentul oportun, alături de 
abordarea acestora prin intermediul sistemelor și proceselor 
organizaţionale în calitate de resurse importante care contribuie 
la învăţare și luarea deciziilor;

• prioritizarea și alocarea resurselor în funcţie de vulnerabilităţile 
organizaţionale și capacitatea necesară acesteia de a reacţiona 
la schimbări;

• configurarea, dezvoltarea și coordonarea disciplinelor de 
management care contribuie la realizarea obiectivelor 
organizaţionale din perspectiva incertitudinilor;

• un sistem de management al performanţei axat asupra 
îmbunătăţirii continue și ale cărui criterii de măsurare reflectă 
condiţiile de mediu aflate în schimbare;

• managementul schimbării derulat simultan cu acţiunile menite 
susţinerii valorilor și viziunii organizaţionale. 

În cazul BSI, leadershipul joacă rolul cheie în dezvoltarea și  
asigurarea excelenţei produselor/serviciilor organizaţionale, fiabilitatea  
proceselor și modelarea comportamentelor angajaţilor. Cu toate acestea,  
o abordare comprehensivă a rezilienţei organizaţionale presupune 
nu doar existenţa leadershipului, ci și acţiuni specifice care să vizeze 
personalul, procesele și produsele respectivei organizaţii. 
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Figura nr. 1: Elemente definitorii ale rezilienței organizaționale 

Prin urmare, cunoștinţele, instrumentele și tehnicile asociate celor 
patru dimensiuni ale rezilienţei organizaţionale presupun acoperirea 
a 16 domenii de referinţă pentru orice organizaţie, așa cum reiese 
din perspectiva succintă oferită de tabelul nr. 1 (British Standards 
Institution, 2018 -a, slide 3; 2018-b, p. 10).

Tabel nr. 1: Domenii de referință în reziliența organizațională

LEADERSHIP OAMENI/
PERSONAL

PROCESE PRODUSE

Leadership
(i.e. „cultură, 
vizibilitate și 
performanță 
la nivelul 
leadershipului 
strategic”)

Cultură
(i.e. valori și 
comportamente 
comun agreate, 
consolidarea 
încrederii și a 
angajamentului 
personalului) 

Guvernanță şi 
răspundere
(i.e. politici clare 
de guvernanţă 
și răspunderea 
leadershipului 
strategic faţă de 
deţinătorii de 
interese)

Scrutarea 
orizontului de 
acțiune 
(i.e. practicile 
curente la nivel 
organizaţional 
de analiză și 
identificare a 
ameninţărilor, 
riscurilor și 
oportunităţilor 
viitoare)
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LEADERSHIP OAMENI/
PERSONAL

PROCESE PRODUSE

Viziune şi scop
(i.e. definirea, 
comunicarea 
scopului și 
alinierea 
acestuia la 
alocarea 
strategică a 
resurselor)

Comunitate
(i.e. relaţiile 
organizaţiei ca 
parte integrantă 
a comunităţii și 
responsabilitatea 
socială a acesteia)

Continuitate 
(i.e. existenţa și 
formularea de 
ordin calitativ 
a unui cadru 
de asigurare 
a continuităţii 
prin politici 
și proceduri 
specifice) 

Inovare
(i.e. inovarea este 
parte integrantă 
a culturii 
organizaţionale)

Risc 
reputațional
(i.e. abordarea 
organizaţională 
referitoare la 
managementul 
riscului 
reputaţional)

Conştientizare şi 
instruire 
(i.e. în funcţie 
de nivelurile 
organizaţionale) 

Lanțul de 
aprovizionare
(i.e. guvernanţa, 
securitatea și 
gestionarea 
lanţului de 
aprovizionare 
din perspectivă 
calitativă)

Capacitate de 
adaptare
(i.e. abilitatea 
de adaptare 
imediată și 
eficace în 
momentul 
manifestării 
necesităţii de 
schimbare și a 
incertitudinilor)

Management 
financiar
(i.e. 
managementul 
de ordin 
calitativ al 
aspectelor de 
ordin financiar 
ale organizaţiei)

Aliniere
 (i.e. în funcţie 
de influenţa 
factorilor exogeni 
și ameninţările, 
riscurile și 
oportunităţile 
aferente acestora)

Informații şi 
cunoştințe 
(i.e. utilizarea 
de indicatori 
calitativi de 
măsurare a 
capitalului 
informaţional 
și a distribuirii 
cunoștinţelor )

Managementul 
resurselor
(i.e. 
managementul 
resurselor, 
în funcţie de 
nevoi)
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Unul dintre instrumentele utilizate împreună cu ghidul este 
Cadranul tensiunilor la nivelul rezilienței organizaționale (Denyer, 
2017, p. 5; British Standards Institution, 2018-a), care identifică 
tensiunile de bază ce apar la nivel organizaţional atunci când o 
entitate se confruntă cu noutate, incertitudine și șocuri. Pe de o parte,  
există nevoia fiecărei organizaţii de a-și dovedi robusteţea prin 
tehnici defensive care vizează protejarea produselor/serviciilor, cum 
ar fi controlul preventiv și acţiunea atentă. Pe de altă parte, orice 
organizaţie care își propune supravieţuirea și sustenabilitatea se 
concentrează și pe progres și, ca parte a acestuia, recurge la metode 
prin care să-și optimizeze performanţa și să se adapteze prin inovare. 
De menţionat este faptul că, indiferent de abordarea predominantă, 
consecvenţa și flexibilitatea sunt domenii de bază prezente în ambele 
circumstanţe. Astfel, consecvenţa obiectivelor, proceselor, practicilor 
este asigurată de controlul preventiv și optimizarea performanţei, 
în timp ce flexibilitatea ideilor, perspectivelor, iniţiativelor este 
asigurată prin acţiuni atente și inovaţie adaptivă. Construirea atât 
a unei capacităţi defensive puternice, cât și a unei capacităţi agile și 
adaptative necesită abilitatea de a gestiona tensiunile care decurg din 
gestionarea simultană și echilibrată a acestor două tipuri de capacităţi. 
În consecinţă, organizaţiile capabile să facă acest lucru prosperă 
demonstrându-și capacitatea de a gândi într-un mod paradoxal, în timp 
ce aceia care nu pot adopta un astfel de comportament sunt „la fel 
de puternici ca veriga lor cea mai slabă”. Cu toate acestea, așa cum 
arată raportul BSI din 2018, chiar dacă ghidul concentrează atenţia 
asupra a patru domenii cheie, și anume leadership, oameni, proces, 
produs, factori precum nevoia de a jongla cu tensiunile inerente 
mediului dinamic din care face parte o organizaţie (adică luarea unei 
acţiuni defensive și menţinerea consecvenţei abordării, arătând, de 
asemenea, flexibilitate și disponibilitate de a profita de oportunităţi) 
duce la îndepărtarea atenţiei de la alte domenii prioritare și la irosirea 
timpului pe aspecte mai puţin importante.

Pe baza ghidului BSI pentru asigurarea rezilienţei organizaţionale, un 
studiu publicat în 2017 (Denyer, Ib.) propune ca, în cazul leadershipului, 
pe lângă metodologia Plan-Do-Check-Act (i.e. Planificare – Acţiune – 
Verificare – Acţiune), care asigură coerenţa abordării, să fie adoptată 
o metodologie de tip 4Sight [anticiparea (foresight) – prevedere, 
prezicere și pregătire pentru ceea ce urmează, perspicacitate (insight) 
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– interpretare și acţiune în funcţie de contextul dat, supraveghere 
(oversight) – monitorizare, revizuire și analiza schimbărilor și 
retrospectivă (hindsight) – învăţarea lecţiilor relevante din experienţa 
dobândită].

Aplicarea standardului BSI poate fi privită atât ca o abordare 
progresivă, cât și ca o abordare suprapusă bunelor practici la nivel 
organizaţional, în funcţie de nivelul de maturitate al unei organizaţii în 
ceea ce privește asigurarea rezilienţei. Astfel, pentru rezilienţa definită 
drept capacitatea unei organizaţii de a „reveni” la normalitatea de 
dinaintea manifestării evenimentului perturbator, cele mai elementare 
acţiuni vizează controlul preventiv, acţiunea atentă și optimizarea 
performanţei. Cu toate acestea, pentru ca o organizaţie să avanseze și 
să prospere, sunt necesare inovaţii adaptive și gândire paradoxală, așa 
cum este propus de taxonomia acţiunilor concentrate pe rezilienţă la 
nivel organizaţional prezentată în figura nr. 2.

Figura nr. 2: Taxonomia acțiunilor menite dezvoltării rezilienței organizaționale  
pe baza ghidului BSI 

Pe lângă enumerarea principiilor și elementelor care contribuie 
la rezilienţa organizaţională, ambele standarde enumeră o serie de 
discipline de management care trebuie dezvoltate și consolidate la 
nivelul unei organizaţii, în funcţie de profilul acesteia, maturitatea sa 
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și definiţia proprie a rezilienţei. Cele mai multe dintre aceste discipline 
se suprapun în totalitate sau parţial, în timp ce câteva sunt distinct 
menţionate de către cele standarde, așa cum reiese din tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2: Lista disciplinelor de management care contribuie la reziliența organizațională, 
apud British Standard 65000, Guidance for Organizational Resilience (BSI, 2014)  

și ISO 22316:2017, Security and resilience – Organizational resilience  
– Principles and attributes (ISO 22316:2017)

Discipline comune BSI, 
2014 şi ISO 22316:2017

Discipline distincte 
identificate  

de  BSI, 2014 

Discipline distincte 
identificate  

de  ISO 22316:2017
Management bunuri Managementul 

deţinătorilor de 
interese și al relaţiilor 
de colaborare

 Managementul 
comunicaţiilor 

Managementul 
continuităţii 

Planificarea resursei 
umane

Managementul 
resursei umane

Managementul crizelor Continuitatea 
tehnologiei 
informaţiilor și 
comunicaţiilor 

Tehnologia 
informaţiilor și 
comunicaţiilor

Managementul securităţii 
cibernetice

Managementul 
reputaţiei

Guvernanţă 

Managementul situaţiilor 
de urgenţă

Scrutarea orizontului Planificare strategică

Managementul mediului Managementul 
schimbării

Managementul 
infrastructurii
Control financiar
Controlul fraudei 
Managementul sănătăţii 
și securităţii în muncă
Managementul securităţii 
informaţionale 
Managementul securităţii 
fizice 
Managementul calităţii
Managementul riscurilor
Managementul lanţului 
de aprovizionare
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În opinia noastră, tabelul nr. 2 este reprezentativ și ar putea fi 
foarte bine utilizat atunci când se analizează standardele de formare 
profesională pentru managerii și liderii organizaţionali. Astfel, din 
nucleul comun de discipline (coloana unu din tabel), precum și din 
diferitele discipline enumerate în mod individual de fiecare cadru 
de referinţă (coloanele doi și trei) avansăm propunerea ca, pe baza 
celor trei niveluri tradiţionale prin care este abordată dezvoltarea 
leadershipului (adică strategic, operaţional și tactic), prima coloană 
ar putea fi folosită pentru nivelurile tactice și operaţionale, în timp ce 
disciplinele din coloanele doi și trei ar putea fi utilizate pentru nivelurile 
operaţional și strategic. Evident, în funcţie de misiunile de bază ale 
fiecărei instituţii de apărare și de caracteristicile subsistemelor sale, 
unele dintre discipline pot fi acoperite în mai mare detaliu decât altele. 
Cu toate acestea, ceea ce rămâne valabil, indiferent de standardul 
ales pentru a ghida eforturile de consolidare a rezilienţei, este faptul 
că selectarea și prioritizarea disciplinelor de management ale unui 
anumit standard și implementarea acestora prin soluţii educaţionale și 
de formare trebuie să depindă de direcţia oferită de cadrul strategic al 
organizaţiei şi competenţele necesare îndeplinirii misiunii respectivei 
organizaţii.

CERINȚE DE BAZĂ NECESARE FORMĂRII PROFESIONALE  
A LIDERILOR MILITARI  
DIN PERSPECTIVA REZILIENȚEI NAȚIONALE 
În cazul Armatei Române, formarea profesională a liderilor 

militari este supusă unui număr de factori externi și interni, ca parte a 
sistemului de educaţie militară profesională (EMP). În ceea ce privește 
cei mai importanţi factori externi, apartenenţa României la NATO și la 
UE stabilește, încă de la început, un set de așteptări generatoare de 
roluri și responsabilităţi specifice la nivelul structurilor generale ale 
administraţiei publice, în general, iar pentru armată în mod special.

În legătură cu conceptul de rezilienţă naţională, atât abordările 
NATO, cât și cele ale UE subliniază importanţa valorilor. De exemplu, 
UE recunoaște importanţa pe care o au valori precum democraţia, 
încrederea oamenilor în entităţile administraţiei publice, dezvoltarea 
durabilă pentru rezilienţa statului, în timp ce responsabilitatea întregului 
guvern, educaţia, cultura și tineretul reprezintă piloni majori care 
contribuie la rezilienţa societăţii. În ceea ce privește NATO, organizaţia 
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promovează valori precum drepturile omului, egalitatea, statul de 
drept, democraţia (exprimate prin alegeri libere și deschise), acestea 
fiind considerate coloana vertebrală a oricărei naţiuni sau sistem. Cheia 
pentru ca acestea să funcţioneze în vederea asigurării unei abordări și a 
unei mentalităţi rezistente este împărtășirea, acceptarea și practicarea 
lor într-o manieră coerentă și atotcuprinzătoare, deoarece „Reziliența 
valorilor și principiilor noastre fundamentale depinde de cât de puternic 
credem în ele și cât de mult suntem dispuși să sacrificăm pentru a le 
menține”. (Havránek, p. 17). Prin urmare, raportând aceste aspecte la 
obiectivul articolului de faţă, apreciem că promovarea acestor valori ca 
parte integrantă a formării profesionale a liderilor militari reprezintă 
unul dintre pilonii de bază care trebuie să fundamenteze orice demers 
în acest domeniu. Din punctul nostru de vedere, aceste valori trebuie 
diseminate și consolidate la nivel tactic, operaţional și strategic printr-o 
abordare multi- și transdisciplinară. 

Un alt aspect comun atât la nivelul NATO, cât și la nivelul UE 
se referă la o abordare sistemică a modului de gândire și acţiune. 
Aceasta generează necesitatea utilizării unei perspective integratoare 
asupra rolurilor, responsabilităţilor și acţiunilor actorilor cu rol în 
asigurarea rezilienţei naţionale. În plus, aceeași abordare de sistem 
impune ca valori precum eficienţa, sustenabilitatea, corectitudinea, 
responsabilitatea să reprezinte fundamentul alocării și utilizării 
resurselor. În acest sens, premisele esenţiale care contribuie la 
dezvoltarea și susţinerea unei astfel de perspective au fost delimitate 
în conferinţa Comandamentului Aliat pentru Transformare din 2017 
și se referă la necesitatea persistenţei, utilizării experimentelor și 
modelelor, utilizării și abordării integrate a educaţiei și instruirii și, cel 
mai important în opinia noastră, o abordare care definește rezilienţa 
drept capacitate. Din acest punct de vedere, valorile menţionate 
reprezintă elementul cheie care asigură rezilienţa organizaţională. 
Prin urmare, acestea vin și se adaugă valorilor care definesc premisele 
asigurării rezilienţei naţionale, devenind parte integrantă a consolidării 
formării profesionale a liderilor militari. 

Valorile și abordările identificate ca trăsături esenţiale ale 
perspectivei NATO și UE asupra rezilienţei naţionale pot deveni 
realitate în condiţia concentrării sistemelor naţionale pe asigurarea 
propriei alinieri, adaptabilităţi, compatibilităţi și interoperabilităţi la 
nivel strategic, operaţional și tactic. Aceasta reprezintă un alt factor 
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determinant, generator de valoare în ceea ce privește eforturile 
de configurare/re-configurare/evaluare a sistemului de educaţie și 
instruire din perspectiva formării profesionale a liderilor militari.  
În acest sens, trebuie remarcată necesitatea recunoașterii nevoii 
formării profesionale a liderilor în calitate de capacitate ce contribuie la 
asigurarea rezilienţei naţionale și organizaţionale în toate documentele 
strategice care fundamentează misiunea sistemului militar și asigură 
direcţia acestuia. 

Figura nr. 3: Factori externi și interni de influență asupra sistemului educațional militar 

În ceea ce privește misiunea și structura sistemului militar 
românesc, acestea sunt determinate, statuate și clarificate de 
următoarele documente strategice: Strategia Naţională de Apărare 
a Țării 2020-2024 (2020), Strategia Militară a României  (2021) și 
Carta Albă a Apărării (2020). În plus, ca urmare a faptului că armata 
reprezintă o componentă importantă a societăţii, sistemul său de EMP 
este, totodată, configurat pe baza prevederilor legale ale Ministerului 
Educaţiei stabilite prin Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, cerinţele de calitate stabilite pentru sistemele educaţionale 
de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii, standardele 
profesionale stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări.  
Nu în ultimul rând, cadrul legislativ specific Ministerului Apărării 
Naţionale și caracteristicile sale joacă un rol important în modelarea 
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EMP. Trebuie menţionat că toate iniţiativele și acţiunile referitoare 
la acesta din urmă vizează realizarea unui echilibru între nevoia  
de aliniere, armonizare cu cerinţele și standardele educaţionale 
naţionale, pe de o parte, și satisfacerea cerinţelor din domeniul 
apărării, pe de altă parte.

• FORMAREA LIDERILOR CA PARTE INTEGRANTĂ  
A EDUCAȚIEI PROFESIONALE MILITARE: ASPECTE CHEIE 

Formarea liderilor este parte integrantă a sistemului profesional 
de educaţie militară. Acesta din urmă este dezvoltat și susţinut de 
existenţa unui număr de aspecte cheie, după cum urmează: un cadru 
strategic; finanţare de bază în estimările bugetare (adică resurse); 
un sistem integrat de management al resurselor umane; un sistem 
de dezvoltare profesională; un model al competenţelor necesare a fi 
dezvoltate în cazul liderilor militari în conformitate cu o definiţie și o 
înţelegere a profesionalismului/standardelor educaţionale militare 
recunoscute formal; politici, procese și sisteme integrate de educaţie 
și formare (E&T).

Figura nr. 4: Sistemul de EMP și pilonii acestuia 

În ceea ce privește cadrul strategic și relaţia acestuia cu formarea 
profesională a liderilor militari ca parte a unei abordări naţionale a 
rezilienţei, putem identifica în documentele esenţiale precum Strategia 
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Naţională de Apărare a Țării (2020), Strategia Militară a României (2021) 
și Carta Albă a Apărării (2021) cadrul minim necesar în acest sens. Cu 
toate acestea, apreciem că este necesară o discuţie deschisă cu toţi 
deţinătorii de interese relevanţi referitoare la conceptul de formare 
profesională a liderilor militari din perspectiva rezilienţei naţionale și ca 
parte a sistemului de educaţie militară profesională. Pe baza acesteia, 
asumarea unei poziţii oficiale prin intermediul unei concepţii referitoare 
la acest aspect reprezintă pasul cheie. Respectiva concepţie presupune 
luarea în calcul, integrarea și defalcarea ulterioară a direcţiilor-cadru 
strategice în ceea ce privește rolul major al instituţiei de apărare în 
asigurarea poziţiei de securitate a României prin identificarea nevoilor 
și cerinţelor clar exprimate în acest sens, care să conducă la adaptarea, 
dezvoltarea, rafinarea soluţiilor educaţionale și de formare existente/
noi pentru leadership, la toate nivelurile.

Un sistem integrat de management al resurselor umane este, 
de asemenea, un pilon important care susţine abordarea strategică 
a formării profesionale a leadershipului militar. Cheia consolidării 
unui astfel de sistem constă în integrarea celor patru funcţii ale 
managementului resurselor umane caracteristice sistemelor militare  
tradiţionale, și anume recrutarea/conscripţia, selecţia, educaţia 
și formarea, managementul carierei cu politici în domeniul 
managementului resurselor umane care reflectă evoluţiile de pe 
piaţa muncii și impactul factorilor de mediu asupra sistemului 
militar, planificarea resurselor umane, compensarea și beneficiile, 
managementul performanţei și închiderea contractelor/pensionarea.

Considerăm că un sistem integrat de management al resurselor 
umane poate asigura sub-sistemului de formare profesională a 
liderilor militari, din perspectiva rezilienţei naţionale, obiective clar 
definite, pe baza cărora cerinţele esenţiale de aderare la sistem 
sunt mai bine delimitate. Mai mult, premisa unui sistem integrat de 
management al resurselor umane poate asigura plierea intrinsecă între 
oferta educaţională și de instruire, pe de o parte, și cerinţele tactice, 
operaţionale și strategice, pe de altă parte. Nu în ultimul rând, același 
sistem – ancorat într-o abordare strategică definită formal a formării 
profesionale a leadershipului militar – asigură o dezvoltare succesivă, 
ordonată, consecventă, multi-nivel a competenţelor în domeniul 
leadershipului.
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Figura nr. 5. Managementul resursei umane și domeniile acestuia din perspectiva cererii și 
ofertei de personal 

[Adaptare după Bucur-Marcu, Fluri, Tagarev (eds.) (2009), Defence Management: An 
Introduction. Security and Defence Management Series, nr. 1. DCAF]

În plus, politici, procese și sisteme integrate în domeniul educaţiei 
și instruirii contribuie la stabilirea cerinţelor specifice. Acestea 
garantează faptul că sistemul de educaţie militară profesională și, 
în mod inerent, formarea profesională a leadershipului militar sunt 
construite ca un continuum. În plus, în cazul unui sistem integrat 
de management al resurselor de apărare, politicile, procesele și 
sistemele aferente domeniului educaţional și de instruire sunt 
susţinute și de modele de competenţe/standarde educaţionale care 
reflectă atât nevoile sistemului, cât și noile cerinţe recunoscute la 
nivel strategic, rezilienţa naţională fiind un caz elocvent. În ceea ce 
privește ultimul aspect, considerăm că o descriere a educaţiei și 
instruirii drept un continuum strategic implementabil, pornind de la 
o abordare similară cu cea propusă de ghidul BSI privind rezilienţa 
organizaţională descrisă în figura nr. 2, ar fi extrem de utilă în 
îndrumarea deciziilor în acest domeniu. În plus, lista disciplinelor de 
management care contribuie la rezilienţa organizaţională propusă 
de cele două standarde utilizate la nivel internaţional în domeniul 
rezilienţei organizaţionale (tabelul nr. 2) reprezintă un cadru optim 
de demarare a reflecţiei și discuţiilor menite identificării domeniilor 
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asupra cărora formarea profesională a liderilor militari ar trebui să se 
concentreze din perspectiva rezilienţei naţionale și organizaţionale.

O abordare calitativă a EMP și dezvoltarea conducerii militare 
profesionale implică, de asemenea, trei etape majore. Prima se referă 
la utilizarea unui model de învăţare bazat pe elev, în sensul stabilirii 
clare a criteriilor de performanţă ale elevilor în funcţie de nivelul 
de complexitate și, de acum înainte, proiectarea curriculumului și 
a metodologiilor de evaluare. Acest lucru ar trebui completat de 
clarificarea rolului cercetării știinţifice în ceea ce privește generarea 
de produse cu valoare adăugată bazate pe formularea unor nevoi și 
cerinţe clare. A doua etapă este legată de instruirea și managementul 
academic, care se referă nu numai la calitatea și mixul personalului 
academic (de exemplu, instructori, academicieni civili și experţi în 
materie), ci și la rolul jucat de structurile și procesele de sprijin agile. 
Nu în ultimul rând, acreditarea componentelor sistemului EMP nu 
doar la nivel naţional, ci și în ceea ce privește apartenenţa României la 
UE și NATO ar însemna consolidarea abordării calitative a educaţiei și 
formării în domeniul militar.

CONCLUZII
Contribuţia sistemului militar românesc la asigurarea securităţii și 

la garantarea rezilienţei naţionale prin prisma formării profesionale a 
liderilor este și ar trebui să continue să fie orientată către o abordare 
complexă. În primul rând, definirea competenţelor viitorilor lideri 
militari prin prisma rezilienţei poate conferi Armatei Române avantaj 
competitiv prin stabilirea de corelaţii directe între cerinţele specifice 
capabilităţilor existente și viitoare cu obiectivele de învăţare. În al 
doilea rând, dezvoltarea unei forţe armate profesioniste presupune 
dezvoltarea capacităţii la nivel individual de învăţare prin atribuirea de 
roluri și responsabilităţi care să le permită acest lucru. Nu în ultimul 
rând, continuarea reflecţiei și discuţiilor referitoare la formarea 
profesională a liderilor militari din perspectiva consolidării rezilienţei 
naţionale și organizaţionale poate consolida cultura responsabilităţii 
și formării profesionale continue deja existentă la nivelul sistemului 
militar românesc. 

Dezvoltarea unei 
forțe armate 
profesioniste 
presupune 
dezvoltarea 
capacității la 
nivel individual 
de învățare 
prin atribuirea 
de roluri și 
responsabilități 
care să le 
permită acest 
lucru.
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Criteriile de evaluare a succesului intervenţiilor referitoare la 
formarea profesională a militarilor pot fi: relevanţa acestora prin prisma 
direcţiei strategice a sistemului militar, fezabilitatea și anduranţa. 

Conform lui Biggs et al. (2012, 2015), dezvoltarea și consolidarea 
rezilienţei pot urmări respectarea a șapte principii de bază:

− (P1) menţinerea diversităţii și redundanţei, dar la niveluri 
acceptabile, astfel încât să încurajeze adaptarea și 
transformarea;

− (P2) gestionarea conectivităţii prin intermediul gestionării 
surselor de informare, a fiabilităţii acestora și prin observarea 
tensiunilor create între necesitatea de asigurare a conectivităţii 
și necesitatea de menţinere a modularităţii;

− (P3) gestionarea feedback-ului;
− (P4) încurajarea abordării sistemice din perspectiva 

complexităţii și a adaptabilităţii;
− (P5) încurajarea învăţării și a experimentării;
− (P6) încurajarea creșterii numărului de participanţi;
− (P7) promovarea unor sisteme de guvernanţă cu centre 

multiple de greutate. 
Utilizarea acestor principii în sistemul românesc de educaţie și 

instruire profesională militară ar putea consolida capacitatea acestuia 
de adoptare/adaptare a unor concepte precum cel de reziliență 
națională și reziliență organizațională și, deci, ar asigura relevanţa 
acestuia și capacitatea de a oferi plusvaloare în momente de schimbare 
și perturbare a condiţiilor normale de acţiune.  

Prin urmare, cerinţele fundamentale necesare abordării formării 
profesionale militare din perspectiva rezilienţei naţionale sunt: 

• o abordare strategică referitoare la formarea leadershipului 
militar, care să reprezinte rezultatul unei consultări și colaborări 
comprehensive cu deţinătorii de interese relevanţi;

• alocarea resurselor necesare construirii, consolidării și/sau  
intensificării sau menţinerii unei posturi reziliente din 
perspectiva relaţiei: necesar – cerinţe – soluţii educaţionale și 
de instruire;

• dezvoltarea instrumentelor necesare constituirii unui cadru de 
referinţă în ceea ce privește conceptul de rezilienţă și impactul 
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acestuia asupra sistemului de educaţie și instruire militar, 
alături de identificarea și utilizarea de instrumente adecvate de 
monitorizare și control care să vizeze menţinerea sistemului de 
EMP la standarde optime de funcţionare. 
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