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Amenințările de securitate actuale identificate în proximitatea statelor 
membre ale Uniunii Europene generează noi abordări în domeniul apărării 
colective, în strânsă corelație cu reanalizarea unor modalități concrete de 
transpunere în practică a sprijinului reciproc și creșterea mobilității militare 
a țărilor partenere, cu luarea în calcul a multiplelor implicații legislative și 
procedurale, cu necesitatea existenței unor analize bine fundamentate privind 
zonele de tranzit și a modului de utilizare eficientă a infrastructurilor de 
transport disponibile. Făcând trimitere la abordarea națională, mobilitatea 
militară, analizată din perspectiva binomului mobilitate-protecția forțelor, 
pune în evidență necesitatea identificării unor soluții pertinente de abordare 
a diferitelor obstacole, deplasarea în câmpul tactic, asigurarea viabilității 
drumurilor și identificarea itinerarelor de ocolire a zonelor inaccesibile. De 
asemenea, cunoașterea limitărilor existente în infrastructura de transport 
și identificarea soluțiilor de eliminare a acestora reprezintă priorități pentru 
toate statele europene. Pentru fundamentarea deciziilor de creștere a 
mobilității militare, privită atât din perspectivă națională, cât și multinațională, 
planificatorii militari pot apela la modelele matematice de decizie în condiții 
de certitudine, care pot aduce soluții viabile ce pot sta la baza succesului 
operațiilor militare în care pot fi angajate diferite structuri de forțe militare.

Cuvinte-cheie: securitate, mobilitate militară, NATO, modele matematice, 
Agenția Europeană de Apărare.
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INTRODUCERE
Începutul secolului XXI, marcat de numeroase conflicte militare și 

de crize politice mai mult sau mai puţin ample în diferite zone geografice 
de pe mapamond, aduce în prim-plan necesitatea adoptării unor noi 
măsuri de securitate din partea majorităţii statelor lumii, măsuri care 
să contrabalanseze ameninţările actuale. Făcând o trimitere directă 
la ţara noastră, România nu poate face opinie separată în domeniul 
securităţii, cu atât mai mult, cu cât ne aflăm într-o zonă „fierbinte”, la 
graniţa NATO cu Rusia, marcată de numeroase incidente în Zona Mării 
Negre și în proximitatea conflictelor mocnite din Transnistria și Ucraina. 
Totodată, diferite ţări europene trăiesc sub sceptrul ameninţărilor de 
securitate, cu trimitere directă la Polonia și ţările baltice.

Problemele de incertitudini în domeniul securităţii rezidă și din 
evenimentele recente, legate de incidentele de la graniţa Poloniei cu 
Bielorusia sau de amploarea exerciţiului Zapad 2021 (Rumer, 2021) 
la care au participat însemnate forţe militare din Rusia și Bielorusia.  
În mod concret, în condiţiile în care Belarusul încurajează și facilitează 
trecerea migranţilor spre Polonia, când asistăm la construirea, în 
prezent, a unui gard de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei sale pe 
o lungime de 418 kilometri cu această ţară pentru a reduce trecerile 
ilegale de migranţi, iar incidentele de la graniţa poloneză se înmulţesc, 
trebuie să privim aceste probleme de securitate la nivelul întregii 
Europe și să vedem care sunt pașii necesari în menţinerea securităţii 
la nivelul bătrânului continent. Nu trebuie să omitem faptul că în 
Polonia există deja forţe armate aparţinând mai multor state, printre 
care și România, ţara noastră participând cu o subunitate de rachete și 
artilerie antiaeriană.

Al doilea aspect vizat, exerciţiul Zapad-2021, desfășurat la graniţa 
NATO, se caracterizează ca o veritabilă demonstraţie de forţă, prin 
participarea unui număr de aproximativ 200.000 de militari, peste  
290 de tancuri, peste 240 de lansatoare de rachete multiple și 
mortiere, în jur de 80 de avioane și elicoptere și 15 nave de luptă, 
care au simulat o bătălie cu forţele Alianţei Nord-Atlantice. Acest gen  
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de manevre militare ridică mereu suspiciuni, mai ales în condiţiile 
în care istoria recentă a arătat că invazia Georgiei din 2008 a fost 
precedată de manevrele militare Caucasus Frontier, desfășurate în 
perioada 2006-2008, iar în cazul anexării peninsulei Crimeea, mișcările 
de trupe au fost mascate, și ele, sub pretextul unor exerciţii militare 
similare. Dar, pe lângă magnitudine (numărul de trupe fiind net  
superior comparativ cu exerciţiile Zapad-2013 sau Zapad-2017), 
unul dintre cele mai ciudate aspecte ale Zapad-2021 îl reprezintă 
scopul declarat al exerciţiului: Armata Roșie se antrenează pentru 
eventualitatea unui război convenţional, la scară mare, cu NATO. 

În contextul actual, în care Europa traversează o perioadă de 
incertitudini de securitate, parteneriatele NATO cu Uniunea Europeană 
pot asigura cooperarea în problemele de interes comun și pot contribui 
la contracararea ameninţărilor și provocărilor la adresa securităţii 
internaţionale, în general, și a celei europene, în special. Rolul NATO și al 
parteneriatelor constituite la nivelul Uniunii Europene devin definitorii, 
iar România nu poate lipsi din această ecuaţie datorită statutului de 
membru al NATO și, în același timp, de membru al Uniunii Europene. 
De asemenea, trebuie apreciată importanţa exerciţiilor militare la care 
participă ţara noastră și, în special, cele multinaţionale desfășurate 
pe teritoriul naţional, acestea făcând probitatea unei reacţii ferme la 
ameninţările prezentate.

Una dintre problemele reale la care planificatorii militari ai acestor 
exerciţii trebuie să aibă răspuns este reprezentată de asigurarea unei 
mobilităţi adecvate a forţelor participante la exerciţii, în contextul 
în care acestea trebuie redislocate din anumite regiuni, fiind, astfel, 
necesară tranzitarea diferitelor ţări. De asemenea, aceste forţe trebuie 
să acţioneze ca un tot în zonele stabilite pentru desfășurarea exerciţiilor. 
Un exemplu concret în acest sens îl constituie exerciţiile Saber 
Guardian (M.Ap.N., 2020) sau Noble Jump (NATO, 2021) desfășurate 
în ţara noastră, care au presupus, la o scară mare, manevre militare 
ale mai multor structuri militare aparţinând NATO, acestea tranzitând 
o serie de culoare terestre, aeriene sau navale, astfel încât să poată 
începe exerciţiile militare menţionate la termenele ordonate, în zonele 
stabilite pentru fiecare entitate în parte, în baza unui grafic de afluire 
bine fundamentat. 

În altă ordine de idei, amplificarea ameninţărilor de securitate 
sau a celor de sorginte teroristă impune reanalizarea de către statele 
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europene a modalităţilor concrete de asigurare a securităţii regionale 
din perspectiva apărării colective. Este o realitate faptul că asistăm 
la o globalizare a securităţii, privită ca o contrapondere a evoluţiei 
imprevizibile a unui alt fenomen de actualitate, situat „de cealaltă 
parte a baricadei” – globalizarea insecurităţii. În aceste circumstanţe, 
statele europene au adoptat noi priorităţi de securitate, în cadrul 
cărora securitatea regională devine prioritară în faţa securităţii proprii.

Ideea de apărare colectivă nu reprezintă o noutate, fiind rezultanta 
misiunilor identificate în ceea ce privește creșterea ameninţărilor și a 
vulnerabilităţii diferitelor state. Drept urmare, în art. IV al Tratatului 
de la Bruxelles (2018) și în art. 5 al Tratatului de la Washington 
(1949) se prevede în mod expres că statele semnatare au obligaţia de 
asistenţă reciprocă în caz de agresiune, în scopul restabilirii securităţii. 
Transpunerea în practică a sprijinului reciproc include mobilitatea 
structurilor militare ale ţărilor partenere, cu multiple implicaţii 
legislative și procedurale, cu necesitatea unor analize fundamentate 
privind zonele de tranzit și modul de utilizare eficientă a infrastructurii 
de transport. Toate acestea reprezintă subiecte importante pe agendele 
de lucru europene, iar scopurile finale converg către un singur rezultat: 
asigurarea securităţii europene. 

MOBILITATEA MILITARĂ DIN PERSPECTIVA EUROPEANĂ  
ȘI A NATO
Considerăm mobilitatea ca fiind un atu indispensabil domeniului 

militar, aceasta putând face diferenţa pe câmpul de luptă modern, 
aflat într-o continuă schimbare, cu evoluţii tehnologice fără precedent. 
De asemenea, în demersul nostru de analiză a mobilităţii militare și a 
importanţei acesteia, considerăm ca fiind oportună reliefarea acestui 
aspect făcând trimitere directă la mobilitatea armatei germane în cele 
două războaie mondiale, în special la mobilitatea submarinelor din 
Primul Război Mondial și la mobilitatea forţelor terestre ale aceleiași 
ţări în cadrul „războiului fulger”, specifică celui de-Al Doilea Război 
Mondial, cu exemplele concrete aduse de acţiunile terestre pentru 
cucerirea Poloniei sau traversarea Ardenilor.

Făcând un salt în timp, la începutul secolului XXI, constatăm că 
mobilitatea militară reprezintă un domeniu de interes major pentru 
armatele moderne, acestea încercând să abordeze noi modalităţi de 
îmbunătăţire a acestei capabilităţi, în scopul creșterii manevrabilităţii 
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tuturor categoriilor de forţe, în condiţiile existenţei unor ameninţări din 
ce în ce mai variate. NATO și UE nu pot să eludeze aceste ameninţări 
și depun eforturi susţinute pentru obţinerea și menţinerea unei 
mobilităţi militare adecvate, astfel încât structuri militare aparţinând 
diferitelor state membre să poată fi repoziţionate în timp scurt în noi 
zone de operaţii planificate, în condiţiile asigurării corespunzătoare a 
protecţiei forţelor pe timpul executării manevrelor specifice.

Anul 2017 reprezintă un reper important în efortul de creare a unei 
apărări comune a Uniunii Europene, odată cu promulgarea, în cadrul 
Comisiei Europene, a unui raport prin care se prezintă importanţa 
și necesitatea adoptării unor măsuri viitoare, cu perspectivă până 
în anul 2025, privind acest deziderat. Totodată, în acest raport sunt 
prezentaţi pașii necesari pentru a construi o Uniune Europeană 
mai unită, mai eficientă și capabilă să apere interesele și priorităţile 
comune ale membrilor săi în promovarea păcii și garantarea securităţii 
cetăţenilor și a teritoriului său, așa cum este prevăzut și în Strategia 
UE privind politica externă și de securitate. În acest sens, sunt vizate 
și unele aspecte relevante privind apărarea comună și posibilele căi 
de transpunere în practică a acestui proiect, care să poată fi fezabil  
în toate statele membre. Drept urmare, 25 de state membre ale UE au 
decis să includă mobilitatea militară printre angajamentele asumate 
în cadrul Planului de cooperare structurată permanentă, lansat la 
11 decembrie 2017 (Consiliul Europei, 2021). Consiliul Europei din 
decembrie 2017 a promovat mobilitatea militară europeană atât în 
cadrul cooperării structurate permanente, cât și în contextul cooperării 
UE-NATO. În noua abordare, se acceptă ideea că o mobilitate mai bună 
a forţelor în interiorul și în afara UE va spori securitatea europeană 
până la stadiul de a permite statelor membre ale Uniunii Europene 
să acţioneze mai rapid, în conformitate cu nevoile lor de apărare și 
responsabilităţile asumate, deopotrivă în contextul misiunilor de 
securitate comună și al politicilor de apărare naţionale și multinaţionale.

În cadrul acestui proiect, un rol important este atribuit îmbunătăţirii 
mobilităţii militare în cadrul tuturor statelor membre ale UE, mobilitate 
care să asigure, la nevoie, implementarea măsurilor de apărare 
comună și un sprijin reciproc eficient atunci când situaţia o impune. 
Astfel, se reconsideră că facilitarea circulaţiei trupelor și a mijloacelor 
militare este esenţială pentru securitatea cetăţenilor europeni și 
o condiţie sine qua non pentru construirea unei Uniuni Europene 
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eficiente, mai integrată și cu o capacitate mai bună de reacţie la 
ameninţările de securitate. Acest aspect a fost identificat în raportul 
privind îmbunătăţirea mobilităţii militare în UE din noiembrie 2017 și a 
devenit un deziderat al Strategiei globale a UE pentru politica externă 
și de securitate. Planul de acţiune prezentat în acest sens identifică 
o serie de măsuri operaţionale pentru îndepărtarea barierelor fizice, 
procedurale sau normative care împiedică mobilitatea militară.  
În opinia noastră, colaborarea strânsă cu statele membre ale UE și cu 
toţi actorii relevanţi reprezintă o prioritate pentru punerea în aplicare 
a acestui plan de acţiune.

Planul de acţiune privind mobilitatea militară a fost elaborat în 
cadrul Agenţiei Europene de Apărare, fiind propuse acţiuni concrete 
în următoarele domenii esenţiale: cerinţele militare, infrastructura de 
transport și aspectele normative și procedurale.

Primul domeniu – cerinţele militare – reprezintă punctul iniţial 
pentru o abordare coordonată și eficientă a mobilităţii militare în 
întreaga UE. Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) și Statul 
Major al Uniunii Europene sunt structurile desemnate pentru a elabora 
aceste cerinţe militare, în care să se reflecte nevoile UE și ale statelor 
sale membre, inclusiv în domeniul infrastructurii necesare pentru 
mobilitatea militară. Identificarea și acordul în ceea ce privește cerinţele 
militare reprezintă o prioritate pentru UE și statele sale membre, fiind 
punctul de plecare pentru o abordare eficientă în întreaga uniune, 
cuprinzând toate acţiunile definite în celelalte două domenii esenţiale. 

Cel de-al doilea domeniu de interes – infrastructura de transport –  
face trimitere directă la politica în domeniul infrastructurii și al 
investiţiilor, în scopul creării oportunităţilor pentru realizarea unei 
simbioze între nevoile civile și cele militare. În anul 2019, comisia 
nominalizată de Agenţia Europeană de Apărare a întocmit un raport 
referitor la părţile reţelei transeuropene de transport care sunt 
adecvate pentru transportul militar, făcând inclusiv propuneri privind 
adaptările necesare infrastructurii existente (de exemplu, facilităţile 
aeroporturilor, înălţimea sau capacitatea portantă a podurilor etc.). 
Statele membre au fost de acord cu necesitatea întocmirii unor 
proiecte prioritare și au achiesat ideii de sprijin financiar suplimentar 
pentru aceste proiecte majore (Tibil, 2018). Acest proiect va sprijini 
angajamentul statelor membre de a simplifica și standardiza 
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procedurile de transport militar transfrontalier. Scopul său este de a 
spori viteza de deplasare a forţelor militare în întreaga Europă și de a 
garanta circulaţia neîngrădită a personalului și a activelor militare în 
interiorul frontierelor Uniunii Europene. Acest lucru implică evitarea 
procedurilor birocratice îndelungate de deplasare prin sau peste statele 
membre ale UE, fie prin intermediul căilor ferate, rutiere, aeriene sau 
maritime. Proiectul ar trebui să contribuie la reducerea barierelor, cum 
ar fi obstacolele juridice din calea circulaţiei transfrontaliere, cerinţele 
birocratice persistente (precum verificările pașapoartelor la unele 
puncte de trecere a frontierei) și problemele de infrastructură, cum 
ar fi drumurile și podurile care nu pot găzdui vehicule militare de mari 
dimensiuni (PESCO, 2021).

În spiritul celor prezentate, politicile privind infrastructura de 
transport oferă o oportunitate clară în ceea ce privește întrepătrunderea 
nevoilor de apărare cu politicile existente la nivelul UE, în special 
în domeniul transporturilor transeuropene. O importanţă practică 
remarcabilă în cadrul acestui domeniu a fost reliefată de o analiză pilot 
făcută de Estonia, care a vizat reţeaua de transport transeuropeană 
din zona Mării Baltice. Această analiză pilot s-a dovedit într-adevăr 
utilă, statele membre participante la exerciţiul care a stat la baza 
acestei analize identificând punctele slabe din reţelele lor de transport 
nominalizate pentru scopuri militare și nevoile de dezvoltare ale 
acestor reţele. De asemenea, analiza a arătat că în mai multe state 
membre ale UE reţelele rutiere, înălţimea maximă a podurilor rutiere, 
precum și greutatea maximă admisă a anumitor poduri nu sunt 
suficiente pentru anumite vehicule militare agabaritice; în mod similar, 
în ceea ce privește transportul feroviar, s-au identificat anumite situaţii 
în care au rezultat limitări în ceea ce privește capacitatea de încărcare 
și de transport al echipamentelor militare de dimensiuni mari. Nu în 
ultimul rând, exerciţiul pilot a identificat și existenţa oportunităţilor 
oferite de infrastructura militară civilă, cu dublă utilizare, în special 
facilităţile reprezentate de platformele și containerele standard de 
transport, acestea permiţând o mobilitate eficientă a mărfurilor în 
cadrul infrastructurii de transport, indiferent că vorbim de porturi, 
aeroporturi, de calea ferată sau rutieră, un rol determinant avându-l 
uniformizarea gabaritelor de încărcare.

Aspectele normative și procedurale cuprinse în cel de-al treilea 
domeniu de interes fac trimitere directă la identificarea unor opţiuni 
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unanim acceptate de statele membre în ceea ce privește raţionalizarea 
și simplificarea formalităţile vamale specifice operaţiunilor militare și la 
necesitatea reevaluării alinierii normelor privind transportul mărfurilor 
periculoase în domeniul militar. În paralel, Agenţia Europeană de 
Apărare a fost desemnată structura responsabilă pentru a sprijini 
statele membre în elaborarea unor mecanisme privind autorizaţiile de 
circulaţie transfrontalieră. În cadrul acestui domeniu sunt vizate o serie 
de aspecte importante, dintre care merită menţionate cele referitoare 
la mărfurile periculoase și taxele vamale și cele pe valoarea adăugată.

Transportul terestru de mărfuri periculoase este un domeniu 
în care Comisia Europeană și statele membre ale UE sunt implicate 
activ în negocierea unui set complex de convenţii și recomandări 
internaţionale făcute de ONU. Cu toate că acestea sunt valabile numai 
pentru utilitate civilă, trebuie găsite acele căi de aplicare particulară 
a normelor naţionale atunci când se solicită libertatea de circulaţie 
pentru transporturile militare, inclusiv a mărfurilor periculoase 
(muniţii, explozivi etc.). Anumite proceduri civile necesită revederi 
legislative privind acordarea unor autorizaţii particulare pentru evitarea 
unor posibile întârzieri în ceea ce privește mobilitatea transporturilor 
militare.

Taxele vamale și pe valoarea adăugată reprezintă un alt set de 
probleme în cadrul aspectelor normative, care necesită rezolvări 
punctuale, astfel încât să nu împieteze asupra mobilităţii militare.  
În acest sens, trebuie găsite soluţii adecvate pentru dificultăţile 
identificate în cadrul legislativ referitor la exportul și importul de bunuri 
militare de către sau în folosul diferitelor forţe armate din state membre 
ale UE. Mobilitatea militară poate impune și anumite transporturi de 
combustibili, alimente, materiale de instrucţie, echipamente militare 
etc., acestea fiind, conform legislaţiilor locale, supuse taxei pe valoarea 
adăugată. 

Acţiunile comune în cele trei domenii prezentate și cooperarea 
intensă între UE și NATO au condus la dezvoltarea unei game largi de 
instrumente care să ofere o securitate adecvată cetăţenilor din Europa, 
și nu numai. Astfel, la 10 iulie 2018, UE și NATO au semnat o nouă 
declaraţie comună, prin care s-a căzut de comun acord asupra unei 
viziuni comune a modului în care cele două entităţi vor acţiona împreună 
împotriva ameninţărilor comune la adresa securităţii. Totodată, au 
fost stabilite domeniile asupra cărora se va concentra cooperarea  
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dintre UE și NATO, acestea fiind: mobilitatea militară, securitatea 
cibernetică, ameninţările hibride, combaterea terorismului, femeile și 
securitatea.

Un aspect demn de remarcat este faptul că, deși iniţial NATO 
a militat pentru o poziţie de cooperare cu UE în ceea ce privește 
modalităţile de dezvoltare a mobilităţii militare, Alianţa și-a schimbat, 
între timp, abordarea privind aceste eforturi, pe fondul noilor viziuni 
de dezvoltare a unei apărări comune europene, considerând eforturile 
UE privind înfiinţarea unei forţe armate comune ca fiind un demers de 
creare a unei structuri „concurente” cu NATO, care riscă să slăbească și 
să divizeze Alianţa Nord-Atlantică.

Nu în ultimul rând, apreciem că acţiunile statelor europene în ceea 
ce privește mobilitatea militară s-au înscris pe o curbă descendentă, 
odată cu problemele cauzate de actualul coronavirus, eforturile 
naţionale concentrându-se în domeniul sănătăţii publice, cu angajarea 
resurselor avute la dispoziţie, inclusiv a celor militare, pentru limitarea 
și eradicarea acestei pandemii.

MOBILITATEA MILITARĂ DIN PERSPECTIVĂ NAȚIONALĂ
Din perspectivă naţională, avem un binom bine definit: mobilitate 

– protecția forțelor, care are un rol determinant în realizarea libertăţii 
de manevră și în apărarea forţelor proprii de posibilele acţiuni ale 
adversarului și/sau faţă de adversităţile naturii. Obţinerea mobilităţii 
face trimitere directă la abordări privind: trecerea diferitelor obstacole, 
deplasarea în câmpul tactic, asigurarea viabilităţii drumurilor și 
identificarea itinerarelor de ocolire a zonelor inaccesibile.

Mobilitatea militară la nivelul României, abordată din context 
multinaţional, trebuie să vizeze câteva aspecte importante referitoare 
la: configuraţia terenului în zona graniţelor și posibilităţile de executare 
a manevrei terestre (cu trimitere la mobilitatea în zona de vest versus 
mobilitate în zona de sud), asigurarea condiţiilor și posibilităţile 
aeroporturilor pentru manevra aeriană și, nu în ultimul rând, 
mobilitatea navală în zona Mării Negre și a Dunării.

Posibilitatea executării manevrei terestre aduce cu sine avantajul 
unui flux rapid al tehnicii militare pe roţi, indiferent de mărimea 
subunităţilor/unităţilor/grupărilor de forţe, comparativ cu manevra 
navală sau cea aeriană. Spre exemplu, executarea unei manevre de 
către un batalion de tancuri sau de artilerie din zona graniţei de sud, 
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analizată din perspectivele terestră și navală, poate aduce timpi de 
manevră diferiţi, cu influenţe majore în succesul operaţiilor în care 
sunt planificate să participe aceste forţe. În mod concret, executarea 
manevrei de către un batalion de artilerie tractată sau autopropulsată 
pe roţi, în situaţia în care se trece Dunărea pe podul Ruse – Giurgiu,  
cu o viteză de 30 km/h, se poate realiza în maximum 30 de minute.

În cazul în care trecerea aceleiași unităţi de artilerie se face cu 
ajutorul navelor militare specializate (de exemplu, navele puse la 
dispoziţie de un batalion de treceri fluviale), timpii de trecere ar fi foarte 
mari, comparativ cu mobilitatea terestră, ceea ce poate determina 
angajarea forţelor în operaţiile militare planificate cu întârziere.  
Spre exemplificare, pentru trecerea unui batalion de artilerie 
sunt necesare cel puţin cinci nave treceri fluviale de mare tonaj.  
Dacă însumăm timpul necesar îmbarcării cu cel de traversare și 
cu cel de debarcare, în condiţiile în care zonele de îmbarcare și de 
debarcare nu asigură întotdeauna posibilitatea ancorării simultane a 
tuturor navelor de transport, ajungem la un timp total de aproximativ  
120 de minute. Putem concluziona că durata totală de trecere este 
foarte mare comparativ cu timpul de trecere pe roţi. 

În demersul de analiză a mobilităţii militare la nivelul teritoriului 
naţional, considerăm că trebuie făcută o analiză pertinentă și în cazul 
Dobrogei, zonă geografică spre/dinspre care mobilitatea militară și 
civilă este asigurată în mare măsură de podul Anghel Saligny și, într-un 
viitor apropiat, de podul Brăila – Smârdan. Opinăm că această analiză 
trebuie făcută și în situaţia în care mobilitatea militară nu poate fi 
materializată din perspectiva utilizării acestor poduri, fiind nevoie, 
la un moment dat, ca manevra forţelor terestre să se facă apelând 
la poduri plutitoare sau la treceri fluviale cu nave de treceri/bacuri.  
Sunt aspecte pe care le considerăm importante, iar în situaţiile 
menţionate aici, un rol determinant le va reveni unităţilor specializate 
de geniu, care vor avea responsabilitatea construirii unor poduri 
plutitoare sau de utilizare a navelor specializate, altfel planificatorii 
militari putând avea reale probleme în asigurarea mobilităţii forţelor în 
această zonă estică a ţării.

Pentru construirea unui pod plutitor peste Dunăre este nevoie de 
o logistică apreciabilă, de un timp de construcţie destul de mare și, 
nu în ultimul rând, de forţe care să menţină viabilitatea acestuia, atât 
din perspectivă constructivă, cât și din perspectiva protecţiei forţelor. 
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Apreciem această variantă ca fiind optimă în cadrul unor exerciţii militare 
de amploare, în care sunt implicate un număr apreciabil de structuri 
militare angrenate în trecerea fluvială. Exerciţiile de construire a unor 
asemenea facilităţii sunt esenţiale pentru menţinerea deprinderilor și 
transpunerea acestora în practică atunci când situaţia o impune.

Exerciţiile Saber Guardian 2017 și Saber Guardian 2019 (cel mai 
mare exerciţiu al NATO din România, coordonat de armata română și 
de cea americană) au reliefat importanţa podurilor plutitoare peste 
Dunăre. Spre exemplu, în cadrul exerciţiului Saber Guardian 2019, o 
secvenţă de instruire a fost reprezentată de exerciţiul Scorpions Fury 
(Soare, 2019), scenariul acestuia implicând forţe armate apreciabile – 
terestre, aeriene și navale, într-o zonă considerată „vulnerabilă” și de 
importanţă critică pentru România și spaţiul NATO: malurile Dunării. 
În cadrul acestui scenariu s-a reușit construirea unui pod plutitor cu o 
lungime de 2.000 m, pod care a fost trecut cu succes de peste 200 de 
mașini și tehnică de luptă.

Exerciţiul Saber Guardian 2017 s-a înscris într-un scenariu similar, 
în cadrul căruia s-a construit, practic, o autostradă pe apă, cu trei fire 
de circulaţie: cel din mijloc, pe care au trecut tancurile, ce a putut 
susţine o greutate de până la 40 de tone, iar cele din extremităţi, cu 
posibilităţi de a susţine câte 20 de tone fiecare. 

Un alt aspect demn de remarcat este acela că, în cazul podurilor 
plutitoare, viteza de deplasare este foarte redusă (5-10 km/h), 
planificatorii militari fiind nevoiţi să întocmească un grafic al trecerii 
bine fundamentat, astfel încât trecerile diferitelor subunităţi militare să 
se realizeze în condiţii de siguranţă, cu respectarea tuturor cerinţelor 
de viteză, tonaj și distanţă între acestea pe timpul trecerii.

Făcând o analiză a facilităţilor de asigurare a mobilităţii utilizând 
podurile plutitoare, putem concluziona că ele sunt foarte utile, dar 
volumul activităţilor desfășurate, personalul implicat, durata și logistica 
necesară reprezintă un efort uriaș pentru structurile responsabile cu 
construirea și cu menţinerea viabilităţii lor.

Considerăm că mobilitatea trebuie abordată din toate punctele 
de vedere, ca o analiză atentă a modului de creștere a capabilităţilor 
manevriere, din perspectiva mobilităţii terestre, aeriene și navale. 
Intrarea în dotarea armatei române a unor sisteme moderne de 
armamente [HIMARS (Cozmei, 2021), Patriot], cu influenţe majore în 
creșterea capabilităţilor de sprijin prin foc, poate aduce și probleme 
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în sfera mobilităţii, probleme care rezultă în momentul în care 
respectivele structuri militare trebuie să execute manevra în diferite 
zone, cu trimitere directă la gabarit, posibilităţi de trecere peste 
anumite poduri etc. Din perspectiva terestră, un exemplu relevant 
pentru mobilitatea forţelor pe teritoriul naţional îl reprezintă zona 
poligonului Cincu. Concret, pentru asigurarea accesului forţelor 
participante la exerciţiile cu caracter naţional sau multinaţional în cel 
mai mare poligon terestru al ţării noastre au fost identificate câteva 
limitări în sfera mobilităţii, cu influenţe asupra timpilor și posibilităţilor 
de îmbarcare/debarcare a tehnicii militare în gara Voila și existenţa 
limitărilor de tonaj pentru podul peste râul Olt, din aceeași localitate. 
În scopul creșterii mobilităţii, s-au iniţiat demersurile necesare și s-a 
construit, în parteneriat cu armata SUA, o nouă rampă de îmbarcare/
debarcare în gara Voila, iar în prezent sunt în curs de executare lucrări 
de construire a unui nou pod peste râul Olt, care să permită trecerea 
tehnicii militare agabaritice.

Apreciem că problemele privind mobilitatea la nivel naţional sunt 
complexe, iar relieful are o influenţă majoră, în condiţiile în care ţara 
noastră are aproximativ 30% zonă montană, o reţea hidrologică cu 
multe râuri care se pot constitui în obstacole naturale, cu o zonă de 
sud cu o reţea complexă de lucrări de hidroamelioraţii, cu un număr 
însemnat de poduri, podeţe și tuneluri. Toate acestea reprezintă 
provocări pentru planificatorii militari, iar rezolvarea problemelor de 
mobilitate terestră, aeriană sau navală se poate face, în opinia noastră, 
utilizând abordarea matematică, cu trimitere directă la metode și 
modele de analiză și decizie, astfel încât cursurile de acţiune supuse 
analizei de către planificatorii militari să fie foarte bine fundamentate.

MODELE MATEMATICE DE LUARE A DECIZIEI  
PENTRU STABILIREA VARIANTELOR OPTIME  
DE MOBILITATE 
Pentru alegerea unei variante optime de mobilitate, putem utiliza 

unul din modelele de decizie în condiţii de certitudine sau incertitudine, 
utilizând diferite criterii de analiză în studiul abordat. Şi în domeniul 
militar pot fi aplicate analizele matematice în cadrul cărora pot fi luate 
în calcul diferite elemente/date/caracteristici de referinţă pentru 
problema supusă rezolvării, cu trimitere directă la tehnica militară 
implicată, la personal, costuri, misiuni etc.
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Deciziile în condiţii de certitudine sunt cele mai viabile, rezultatele 
sunt caracterizate de acurateţe, dar acestea presupun deţinerea unor 
date și informaţii cât mai exacte despre caracteristicile utilizate în 
cadrul analizei.

În acest sens, propunem un exemplu concret de decizie în condiţii 
de certitudine, impusă de realizarea unei analize judicioase privind 
alegerea variantei optime de trecere a Dunării de către o grupare de 
forţe terestre (GFT) constituită din unităţi și subunităţi din ţări membre 
ale NATO, nominalizată să participe la un exerciţiu multinaţional pe 
teritoriul ţării noastre, în condiţiile existenţei ameninţărilor de tip 
terorist în zona graniţei de sud, în care vom utiliza metoda momentelor, 
una dintre cele mai utilizate metode de decizie în condiţii de certitudine.

Pentru rezolvarea acestei probleme, am luat în calcul trei variante 
de trecere/traversare a Dunării în zona Ruse – Giurgiu, astfel:

• V1 – trecerea se face pe podul prieteniei Ruse – Giurgiu;
• V2 – trecerea se face cu ajutorul navelor specializate/bacurilor, 

utilizând facilităţile portuare din orașele Ruse și Giurgiu; 
• V3 – trecerea se face pe un pod plutitor construit în zona Ruse 

– Giurgiu.
Criteriile luate în calcul pentru rezolvarea problemei sunt 

următoarele:
• C1 – timpul de trecere;
• C2 – personalul implicat;
• C3 – costurile;
• C4 – protecţia forţelor pe timpul trecerii.

Primul pas în demersul de rezolvare a acestei analize este acela de 
a stabili criteriile care trebuie maximizate sau minimizate, astfel încât 
să obţinem o matrice a consecințelor pe baza criteriilor minim/maxim 
de forma următoare:

Criteriu/Variantă
C1

min/max

C2

min/max

C3

min/max

C4

min/max
V1 a11 a12 a13 a14

V2 a21 a22 a23 a24

V3 a31 a32 a33 a34

în care a11, a12, …… a34 reprezintă valori corespunzătoare criteriilor C1, 
C2, C3, C4 stabilite.
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Următorul pas este acela de a transforma matricea consecinţelor 
într-o matrice normalizată, utilizând următoarele relații minim-maxim:

unde,
amax = cea mai mare valoare din matricea consecinţelor, 

corespunzătoare criteriului analizat; 
amin = cea mai mică valoare din matricea consecinţelor, 

corespunzătoare criteriului analizat;
a = elementul analizat din matricea consecinţelor. 
Introducând valorile corespunzătoare criteriilor stabilite în cadrul 

matricei consecinţelor și luând în calcul faptul că pentru criteriile C1, 
C2 și C3 optimul se obţine dacă acestea tind spre minim, iar C4 spre 
maxim, vom avea următoarea matrice a consecinţelor:

Criteriu/Variantă
C1

min

C2

min

C3

min

C4

max
V1 15 10 50 10
V2 100 100 200 70
V3 30 200 250 50

Prin aplicarea relaţiilor minim-maxim, vom obţine următoarea 
matrice normalizată:

Criteriu/Variantă
C1

min

C2

min

C3

min

C4

max
V1 1 1 1 0
V2 0 0,52 0,25 1
V3 0,76 0 0 0,66

Spre exemplu, valorile din matricea normalizată de mai sus s-au 
determinat astfel:

a) pentru elementul corespunzător criteriului 1 al Variantei 1 s-a 
aplicat relația minim, obţinându-se următoarele rezultate:



Numărul 1/2022 56

Daniel GHEONDEA • Toma PLEȘANU

b) pentru elementul corespunzător criteriului 4 al Variantei 3 s-a 
aplicat relația maxim, obţinându-se următoarele rezultate:

Apoi, se calculează momentele corespunzătoare liniilor matricei 
normalizate, utilizând formula:

M = (1·a1 + 2· a2+ ….. + n · an)/ (a1 + a2 + ….. +an)
Aplicând această formulă, vom avea:
M1/V1 = (1·1 + 2 ·1 + 3·1 + 4·0) / (1 + 1 + 1 +0) = 6/3 = 2
M2/V2 = (1·0 + 2 ·0,52 + 3·0,25 + 4·1) / (0 + 0,52 + 0,25 + 1) = 5,79/1,77 

= 3,27
M3/V3 = (1·0,76 + 2 ·0 + 3·0 + 4·0,66) / (0,76 + 0 + 0 + 0,66) = 3,4/1,42 

= 2,39
Următorul pas constă în rearanjarea în ordine crescătoare a liniilor 

matricei normalizate, în funcţie de valorile momentelor M1, M2 și M3 
mai sus determinate. Astfel, obţinem următoarea matrice: 

Criteriu/Variantă
C1

min
C2

min
C3

min
C4

max
V1 1 1 1 0
V3 0,76 0 0 0,66
V2 0 0,52 0,25 1

Pentru determinarea variantei optime, se vor calcula în continuare 
momentele corespunzătoare coloanelor matricei normalizate 
rearanjate:

M1/C1 = (1·1 + 2·0,76 + 3·0) / (1 + 0,76 + 0) = 2,52/1,76 = 1,43
M2/C2 = (1·1 + 2·0 + 3·0,52) / (1 + 0 + 0,52) = 2,56/1,52 = 1,68
M3/C3 = (1·1 + 2·0 + 3·0,25) / (1 + 0 + 0,25) = 1,75/1,25 = 1,4
M4/C4 = (1·0 + 2·0,66 + 3·1) / (0 + 0,66 + 1) = 4,32/1,66 = 2,60
După determinarea momentelor corespunzătoare coloanelor, 

matricea normalizată se rearanjează în ordinea crescătoare a 
coloanelor, astfel:

Criteriu/Variantă
C3

min
C1

min
C2

min
C4

max
V1 1 1 1 0
V3 0 0,76 0 0,66
V2 0,25 0 0,52 1
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După fiecare rearanjare a coloanelor, este necesar un nou calcul al 
momentelor pe linii, specifice variantelor V1, V2 și V3. Astfel, se obţin 
următoarele valori:

M1/V1 = (1·1 + 2 ·1 + 3·1 + 4·0) / (1 + 1 + 1 + 0) = 6/3 = 2
M2/V3 = (1·0 + 2·0,76 + 3·0 + 4·0,66) / (0 + 0,76 + 0 + 0,66) = 4,16/1,42 

= 2,92
M3/V2 = (1·0,25 + 2·0 + 3·0,52 + 4·1) / (0,25 + 0 + 0,52 + 1) = 5,81/1,77 

= 3,28
În situaţia în care surveneau modificări în ceea ce privește valorile 

momentelor mai sus determinate, liniile matricei normalizate se 
rearanjau în ordine crescătoare, urmată de o recalculare a momentelor 
coloanelor. În exemplul nostru se observă că liniile nu suferă 
modificări, ceea ce înseamnă că ultima matrice este varianta corectă 
și, în consecinţă, Varianta 1 este varianta optimă, aceasta putând sta 
la baza deciziei de alegere a modalităţii de traversare a Dunării de 
către gruparea de forţe terestre, cu luarea tuturor măsurilor necesare 
pentru protecţia forţelor și combaterea posibilelor acţiuni teroriste 
care să afecteze trecerea pe pod.

Considerăm că aceste tipuri de analize sunt deosebit de importante, 
conducând spre rezultate fundamentate matematic și ușurând procesul 
de luare a deciziei. De asemenea, mobilitatea militară care presupune 
întocmirea unor planuri de afluire riguroase, calcule amănunţite și 
identificarea unor soluţii viabile în condiţiile existenţei multor limitări 
(sarcina podurilor, limitări de înălţime, capacitatea de transport etc.) 
poate fi abordată din punct de vedere matematic, iar rezultatele 
obţinute vor fi, cu siguranţă, elemente de optim comparativ cu alte 
tipuri de analize. 

CONCLUZII
Apreciem că iniţiativele de creștere a mobilităţii militare la nivel 

european reprezintă un pas important în demersul de asigurare 
a securităţii regionale, în contextul existenţei unor ameninţări și 
vulnerabilităţi aduse în prim-plan de conflictele zonale sau de aspecte 
care nu intrau în discuţii până în prezent, cu trimitere directă la migraţie 
sau diferite incidente la graniţa NATO sau a UE.

În toate grupurile de lucru constituite la nivel european, abordarea 
mobilităţii militare europene se face cu respectarea deplină a 
suveranităţii statelor membre ale UE asupra teritoriului lor naţional  
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și procedurilor naţionale de luare a deciziilor privind mișcările militare. 
Mai mult decât atât, pașii pentru îmbunătăţirea cooperării dintre 
instituţiile, agenţiile și organismele Uniunii Europene și autorităţile 
naţionale din statele membre ale UE trebuie parcurși cu respectarea 
deplină a diferitelor particularităţi legislative ale ţărilor semnatare. 

În opinia noastră, continuarea cooperării cu NATO în domeniul 
mobilităţii militare este, de asemenea, o problemă importantă, 
România fiind un membru al Alianţei. În conformitate cu concluziile 
prezentate în Consiliul Europei, considerăm ca fiind esenţiale 
continuarea demersurilor de cooperare și consultare cu NATO la 
nivel de decidenţi, prin întâlniri periodice, pe probleme de mobilitate 
militară în toate domeniile (terestru, maritim, aerian). În acest fel, se 
poate asigura o abordare coerentă și unitară între UE și NATO cu scopul 
de a identifica și înlătura barierele existente, inclusiv cele juridice, de 
infrastructură și procedurale, pentru a facilita și a accelera circulaţia și 
trecerea frontierei de către personalul și tehnica militară participante 
la diferite exerciţii, cu respectarea deplină a legilor fiecărui stat în parte. 
Această cooperare poate fi continuată cu deschidere și transparenţă, cu 
respectarea autonomiei decizionale și a procedurilor specifice ambelor 
organizaţii, fără a aduce atingere caracterului specific al garanţiei și 
politicilor de apărare ale statelor membre.

Nu în ultimul rând, multitudinea variabilelor și limitărilor care pot 
surveni în procesul de analiză și creștere a mobilităţii solicită abordări 
știinţifice, cu trimitere directă la modelele matematice, a căror 
aplicabilitate poate conduce la soluţii care să stea la baza unor decizii 
bine fundamentate, care să asigure succesul operaţiilor/exerciţiilor 
militare, în condiţii de eficienţă. 
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