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Sistemul de educație militară are la bază experiența a numeroase decenii de 
încercări, adaptări și reforme, care au derivat din contextul specific vremurilor 
lor, cu avantajele și dezavantajele aferente. De-a lungul timpului, s-a încercat 
alinierea educației militare românești la tendințele moderne, însă acest proces 
s-a confruntat cu dificultățile legate de îmbinarea conceptelor moderne cu cele 
derivate din tradiție, a celor aduse din afară cu elementele specifice României. 
Aceste dificultăți au fost, uneori, însoțite de dispersarea energiilor și a resurselor 
spre acțiuni pe termen scurt, nefocalizate spre un scop final clar stabilit și 
exprimat, pe termen mediu și lung. Oare, se poate afirma că reglementările și 
normele legislative actuale, precum și modelele preluate de-a lungul timpului 
din tradiția educației militare românești și a altor state sunt suficiente pentru 
a contura cu claritate direcția care ar trebui urmată de sistemul românesc de 
educație militară? Acest articol își propune realizarea unei analize a acestor 
aspecte și formularea de concluzii, în sensul identificării direcției principale care 
să ghideze educația militară românească pe viitor.  

Cuvinte-cheie: instruire, educație, resurse, obiective, provocări.
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INTRODUCERE
Pregătirea ofiţerilor constituie o provocare permanentă pentru 

oricare dintre armatele lumii. Formarea și dezvoltarea competenţelor 
necesare și oportune pe niveluri ierarhice și în strânsă corelaţie cu 
celelalte categorii de personal implică o foarte bună cunoaștere atât a 
mediului general de apărare și securitate, cât și a pedagogiei, în toate 
formele ei. Sistemul actual de educaţie militară, prin care se realizează 
această pregătire, este rezultatul unor numeroase transformări de-a 
lungul timpului, reflectând, în fiecare moment istoric, caracteristicile 
societăţii în ansamblul ei, derivate din contexte politice, culturale și de 
securitate specifice momentului. Acestea au fost însoţite de cerinţele 
și așteptările specifice din partea mediului militar în ceea ce privește 
pregătirea cadrelor militare, ducând la o serie de încercări, adaptări și 
reforme care au avut loc de-a lungul vremii, în încercarea de a alinia 
pregătirea militară românească la tendințele considerate moderne. 
Procesul nu a fost unul lipsit de dificultăți, derivate din necesitatea 
îmbinării conceptelor moderne cu cele derivate din tradiție, a 
conceptelor de orientare străină (germană, franceză, anglo-saxonă) 
cu conceptele și elementele specifice României. Aceste dificultăţi 
au fost, uneori, însoţite de dispersarea energiilor și a resurselor spre 
acţiuni pe termen scurt, nefocalizate spre un scop final clar stabilit și 
exprimat, pe termen mediu și lung. Acest articol își propune realizarea 
unei analize a acestor aspecte și formularea de concluzii, în sensul 
identificării unor direcţii principale care să ghideze învățământul 
militar românesc pe viitor, pornind de la premisa că un sistem militar 
nu se poate dezvolta dincolo de ceea ce îi permite calitatea educaţiei 
liderilor, luptătorilor și specialiștilor. Metodologia de studiu se bazează 
pe analiza documentelor programatice și a legislaţiei în vigoare, pe 
interviuri cu personal militar și civil, didactic și nedidactic, din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, precum și pe analiza lecțiilor învățate.  

Pregătirea militară reprezintă un sub-sistem extrem de complex, 
dinamic și provocator al sistemului educaţiei naţionale (Legea educaţiei 
naţionale, art 34). În actualul context internaţional și naţional, 
puterea cunoașterii devine absolut necesară și își afirmă în fiecare 
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moment supremaţia în cadrul relaţiilor interumane, sub toate formele 
organizării indivizilor: cercuri de prieteni, familii, asociaţii, organizaţii 
publice sau private, întreprinderi, statale sau supranaţionale. 
Cunoașterea constituie principalul subiect al epistemologiei, ajutându-
ne să înţelegem ce știm, cum ajungem să știm și ce înseamnă că știm 
ceea ce știm. 

Educaţia reprezintă procesul de facilitare a învăţării sau achiziţiei 
de cunoștinţe, deprinderi, valori personale, valori morale, credinţe 
personale, obiceiuri. Educaţia se realizează în mod organizat, formal, 
sub îndrumarea învățătorilor, instructorilor și a profesorilor, folosind 
metode pedagogice, cum ar fi predarea de cunoștinţe, instruirea, 
povestirea, discuţia și/sau cercetarea directă, sau în mod informal, 
deoarece orice experienţă care are un efect formativ în modul în care 
un individ gândește, simte sau acţionează poate fi considerat un act 
educaţional. 

Legea educației naționale identifică o serie de obiective ale 
educaţiei și formării profesionale, precum: „formarea competențelor, 
înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, 
deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

a)  împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor 
obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și 
dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;

b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în 
societate;

c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și 
dezvoltarea unei economii durabile;

d) formarea unei concepții de viață, bazată pe valorile umaniste 
și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea 
dialogului intercultural;

e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de 
valorile morale, civice și a respectului pentru natură și mediul 
înconjurător natural, social și cultural”. (art. 4).

Pornind de la aceste finalităţi cu caracter general, sistemul de 
pregătire militară trebuie să își identifice propriile obiective, care să 
ghideze activitatea de instruire și educaţie. În acest context, este utilă 
realizarea, pentru început, a unei distincţii între câţiva termeni des 
utilizaţi, uneori cu înţeles sinonim, dar care se referă la activităţi cu 
scopuri și finalităţi distincte. 
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Astfel, conceptul de proces de formare este mai puţin utilizat în 
literatura de specialitate, mai frecvente fiind sintagmele „proces de 
învățământ” sau „proces instructiv-educativ”, cu accepţiunea de 
activitate complexă, intenţionată, programată, organizată și conștientă 
de predare și învăţare. Conceptul de învățământ militar românesc are 
două componente distincte: componenta academică și componenta 
vocaţională. Componenta academică este asigurată de către instituţiile 
de învăţământ de nivel universitar și postuniversitar (academiile 
categoriilor de forţe și Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”), în 
timp ce partea vocaţională, reprezentând partea practică a procesului 
de formare, se realizează printr-o combinaţie de instituţii universitare 
și centre de pregătire (Țârdea-Păunescu, 2018, p. 4).

În cadrul conceptului general de învățământ militar, trebuie 
subliniată și clarificată distincţia dintre conceptele de instruire 
și educație. Instruirea se referă la achiziţionarea cunoștinţelor 
și abilităţilor specifice unui anumit domeniu, necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Educația se referă la achiziţionarea 
de informaţii, cunoștinţe și abilităţi care constituie fundamentul 
teoretic al unui domeniu. În domeniul militar, instruirea poate, spre 
exemplu, însemna achiziţionarea cunoștinţelor și abilităţilor aferente 
pregătirii și executării unui salt cu parașuta sau cunoașterea, însușirea 
și punerea în practică a unor proceduri și regulamente. Educaţia unui 
ofiţer se poate referi la însușirea unor valori și definirea unor repere 
etice și morale, înțelegerea aspectelor teoretice ale conceptului de 
leadership, psihologie, comunicare, managementul resurselor, dar și 
dezvoltarea unor abilități precum capacitatea analitică și de sinteză, 
flexibilitate intelectuală, gândirea sistemică, gândirea critică, abilități 
de comunicare. Ar fi tentant să simplificăm subiectul afirmând că 
instruirea se referă la partea practică și educaţia la partea teoretică, 
însă trebuie avut în vedere că instruirea într-un centru de pregătire 
nu se poate realiza fără un fundament teoretic, iar educaţia nu se 
poate realiza eficient doar prin intermediul prelegerilor, fără exerciţii 
și aplicaţii. Diferenţa între cele două concepte este dată de scopul și 
obiectivele finale ale acestora, iar în cadrul sistemului de învăţământ 
militar, ele trebuie abordate într-un mod corelat și unitar, pe tot 
parcursul traiectului profesional al militarului, evitându-se, în același 
timp, considerarea lor ca fiind sinonime.

Procesul de formare este mai complex decât simplul proces de 
„predare-învățare-evaluare”, deoarece atrage după sine includerea în 
analiză, pe lângă definirea obiectivelor didactice, stabilirea conţinutului, 
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aplicarea metodologiei adecvate și asigurarea evaluării, a factorilor 
situaţionali care determină o anumită evoluţie a procesului. Activitatea 
formativă se reflectă în rezultatele instruirii care, controlate și evaluate, 
indică lipsurile, deficienţele și desincronizările componentelor și 
acţiunilor didactice. Prin retroacţiune, are loc reglarea procesului 
instructiv-educativ. Ieșirile din proces devin repere ale noului flux de 
intrări.

OBIECTIVELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MILITAR,  
CA PARTE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT  
AL RESURSELOR PENTRU APĂRARE
Din perspectiva documentelor care fundamentează planificarea 

apărării și viziunea pe termen lung asupra sistemului militar din 
România, sistemul de pregătire militară este gestionat prin procesul 
de management al resursei umane, care are în vedere două aspecte 
principale: „planificarea evoluției în carieră în vederea atingerii 
obiectivelor organizaționale și a acumulării experienței de comandă/
conducere, prin încadrarea funcțiilor situate la diferite niveluri ale 
ierarhiei militare” și „planificarea riguroasă a asigurării cu resurse 
umane, astfel încât să crească gradul de competiție și performanță 
profesională, să reproducă și să genereze valori militare”. (Carta Albă 
a Apărării, 2021). Sistemul de pregătire militară se regăsește în special 
în al doilea enunţ, referitor la planificarea asigurării cu resursa umană, 
deoarece are sarcina de a aduce personalul atras în sistemul militar 
prin procesul de recrutare la standardele de calitate necesare pentru 
îndeplinirea misiunilor, prin procesul de instruire și educaţie.

Din punctul de vedere al identificării unei direcţii, a unui scop 
pentru sistemul militar de pregătire, creșterea gradului de performanţă 
profesională și reproducerea valorilor militare reprezintă un scop 
pertinent, general valabil, chiar dacă poate prea generic (să nu uităm 
însă că este vorba de un document de nivel strategic). Apare însă 
întrebarea ce înseamnă creșterea gradului de competiţie al resursei 
umane? Sistemul de pregătire militară ar trebui să genereze absolvenţi 
competitivi comparativ cu cei de specializare și grad echivalent din alte 
forţe armate (având în vedere orizontul de timp pe care aceștia îl vor 
avea în cadrul forţelor armate) sau comparativ cu absolvenţii formelor 
de pregătire civilă (având în vedere orizontul de timp de după încetarea 
carierei lor militare)? Răspunsul la această întrebare este doar unul 
dintre factorii cu influență directă asupra direcției de dezvoltare a 
sistemului de pregătire militară.
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În completarea acestui obiectiv general privind managementul 
resurselor umane, același document detaliază și principale direcţii 
de acţiune pentru modernizarea sistemului de pregătire militară: 
„managementul sistemului educațional militar va urmări schimbarea 
paradigmei de pregătire, prin direcționarea resurselor către formarea 
și dezvoltarea profesională a liderilor, luptătorilor și specialiștilor 
capabili să obțină succesul într-un mediu operațional aflat în continuă 
schimbare, având competențele profesionale necesare îndeplinirii 
misiunilor în prezent și în viitor”. (Ib.).

Din această formulare se desprind trei abordări distincte, legate 
de managementul resurselor aferente procesului de învăţământ, de 
obiectivele avute în vedere în ceea ce privește elementele de ieșire 
(absolvenţii diverselor forme de pregătire) și de orizontul de timp 
avut în vedere. Aceste abordări reprezintă factori fundamentali în 
conturarea unui sistem de învăţământ militar performant, generând 
însă un proces de analiză, luarea deciziilor și stabilirea unor direcţii 
de acţiune mult mai complexe și detaliate decât cele identificate de 
documentul menţionat anterior. 

Considerând cele trei abordări enunţate mai sus, căile de acţiune 
stipulate de Carta Albă pot fi grupate după cum urmează. 

Din punctul de vedere al resurselor, formularea menţionează 
redirecţionarea resurselor pentru creșterea eficacităţii procesului de 
învăţământ, în corelaţie cu cerinţele mediului operaţional. În acest 
sens, trebuie subliniat faptul că un sistem de învăţământ militar eficace 
nu presupune doar aspecte legate de managementul resurselor umane 
(văzut preponderent din prisma elementelor de ieșire, absolvenţii), ci și 
managementul elementelor de intrare (resursele financiare, materiale, 
informaţionale).   

Astfel, elementele de intrare angajate în realizarea cantitativă și 
calitativă a procesului de formare sunt următoarele: 

• resurse umane: cadre didactice, personal didactic auxiliar şi 
personal administrativ. Managementul resurselor umane pierde, 
uneori, din vedere această componentă, concentrându-se doar 
pe elementele de ieșire (absolvenţii), însă managementul eficient 
și eficace al resurselor umane din cadrul sistemului de învăţământ 
are o importanţă crucială pentru calitatea elementelor de ieșire. 
Asigurarea unei proporţii optime între cadrele didactice și 
personalul administrativ, atragerea și motivarea pentru a rămâne 
în sistemul de învăţământ militar a cadrelor didactice militare 
și civile performante, asigurarea posibilităţilor de dezvoltare  
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în carieră și de perfecţionare profesională a acestora, utilizarea 
experienţei și a lecţiilor învăţate în decursul carierei militare a 
ofiţerilor care au participat la diverse misiuni sau au avut funcţii 
în structuri internaţionale, fără a le bloca acestora evoluţia în 
cariera militară, sunt doar câteva dintre aspectele care ar trebui 
avute în vedere într-o abordare structurată și integrată, corelată 
cu obiectivele sistemului militar pe termen scurt, mediu și lung.  

• resurse materiale: baza logistico-didactică, timpul de pregătire. 
Privitor la acest aspect, Carta Albă a Apărării menţionează 
„modernizarea infrastructurii și dotarea instituțiilor de 
învățământ militar cu materiale didactice corespunzătoare 
noilor platforme și sisteme de armament și tehnică militară”.

• resurse financiare;
• resurse informaţionale: concepţii, programe, documente 

de conducere a învățământului, suporturi informaţionale, 
memorie organizaţională.

Din punctul de vedere al obiectivelor și elementelor de ieșire, 
Carta Albă a Apărării menţionează un număr de șapte direcţii  
de acţiune în vederea modernizării învăţământului militar. O parte 
dintre aceste direcţii de acţiune nu aparţin unui proces de modernizare 
a învăţământului, deoarece reprezintă fundamentele clasice ale unui 
sistem de învăţământ civil și/sau militar. Spre exemplu, „încurajarea 
și recompensarea excelenței în învățare” reprezintă un fundament al 
oricărui sistem de învăţământ performant, pe tot parcursul ciclului de 
învăţământ, pornind chiar de la clasele primare. „Maximizarea nivelului 
competențelor specifice, prin dezvoltarea programelor de studii care au 
ca finalitate obținerea unei calificări militare”, reprezintă un obiectiv 
de bază al învăţământului militar, motivul pentru care acesta există. 
„Structurarea conținuturilor educaționale pe arii de competențe, 
astfel încât să asigure, în mod progresiv și corelativ, cunoștințele, 
deprinderile și atitudinile fundamentale specifice liderului, luptătorului 
și specialistului” constituie, de asemenea, fundamentul clasic al unui 
sistem de învăţământ militar, fiind punctul de plecare al activităţii 
didactice, după stabilirea profilului absolventului și nu o direcţie de 
modernizare.  

Nici „formarea abilității de învățare pe tot parcursul vieții și 
dezvoltarea profesională continuă a personalului militar” nu reprezintă 
un factor de noutate, ca și concept. Spre exemplu, în perioada imediat 
premergătoare Primului Război Mondial, traiectul de pregătire al 
ofiţerului presupunea absolvirea școlii de ofiţeri, apoi a unor școli 
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speciale, în funcţie de armă, cum ar fi Şcoala Specială de Cavalerie, 
urmate de stagii în altă armă. Ulterior, urma, pentru o parte dintre 
ofiţeri, Şcoala Superioară de Război și un curs complementar, în cadrul 
Marelui Stat Major. Acest curs complementar consta din practică în 
secţiile acestuia, pentru familiarizarea participanţilor cu activităţile 
fiecărei secţii în parte și „cunoașterea de sinteză a funcționării creierului 
armatei, iar încheierea cursului avea ca scop trierea ofițerilor, pentru 
confirmarea acelora care întrunesc aptitudinile necesare pentru a fi 
ofițeri de stat major” (Pantazi, 1999, p. 17). Ca un alt exemplu, înainte 
de 1989, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cei care încadrau 
posturile de comandanţi la subunităţile de elevi din școlile și liceele 
militare (pluton, companie/baterie, batalion/divizion), precum și 
personalul din secţiile de învăţământ sau catedre (numai personalul 
militar) erau obligaţi ca, în interval de patru ani, să satisfacă un stagiu 
de patru luni în cadrul unităţilor operative, în vederea menţinerii 
nivelului de pregătire în armă și, în același timp, să cunoască realitatea 
din afara sistemului educaţional militar.

Dacă acest concept de învăţare pe tot parcursul vieţii și al carierei 
nu reprezintă o noutate, reformarea cadrului structural și a modului de 
punere în practică a conceptului de pregătire continuă pe tot parcursul 
vieţii poate fi, într-adevăr, un element de modernitate, prin integrarea 
și corelarea acestui proces cu activitatea profesională prezentă, 
cerinţele acesteia, dar și cu ghidul carierei militare. 

Direcţiile de acţiune care constituie pași în direcţia modernizării se 
referă la „adoptarea tehnologiilor digitale, pentru facilitarea învățării 
prin simularea condițiilor cât mai apropiate de cele în care viitorii 
militari vor acționa”, „adoptarea strategiilor moderne de învățare și 
utilizarea metodelor și tehnologiilor didactice adecvate și în strânsă 
corelare cu transformările mediului operațional” și „valorificarea 
lecțiilor învățate din misiuni internaționale (teatre de operații, funcții 
în structuri internaționale) și a cunoștințelor dobândite de cadrele 
militare care au parcurs programe de pregătire în străinătate”.

Toate direcţiile menţionate sunt valide și pertinente, însă consider 
că ar fi utilă realizarea unei distincţii între „reformă” (cu sensul de 
identificare și eliminare a disfuncţionalităţilor, inclusiv prin aplicarea 
unor metode de design educaţional clasice) și „modernizare” 
(introducerea de elemente cu aspect de noutate), deoarece acţiunile 
necesare pentru punerea în practică a celor două concepte sunt 
diferite. Reforma presupune, în principal, o abordare managerială, 
sistemică și unitară, orientată spre rezultate (starea finală), pe când 
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modernizarea se poate realiza atât din punct de vedere managerial 
(achiziţionarea de echipamente și materiale didactice moderne, 
regândirea conţinuturilor programelor de învăţământ), cât și individual 
(la nivel de cadru didactic/instructor), fiind orientată pe metode și 
mijloace.

CALITATEA ȘI EFICIENȚA  
SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT MILITAR ROMÂNESC
În contextul obiectivelor și elementelor de ieșire, ar fi utilă clarificarea 

unor aspecte care nu fac obiectul documentelor programatice, însă 
au implicaţii considerabile asupra calităţii învăţământului militar 
românesc. 

Când se utilizează termenul de obiective ale învăţământului 
militar, de cele mai multe ori, se au în vedere obiectivele sistemice, 
corelate cu obiectivele strategice de apărare. „Formarea și dezvoltarea 
profesională a liderilor, luptătorilor și specialiștilor capabili să obțină 
succesul într-un mediu operațional aflat în continuă schimbare, având 
competențele profesionale necesare îndeplinirii misiunilor în prezent 
și în viitor”, reprezintă obiectivul sistemic prezentat în Carta Albă a 
Apărării, dar și în alte documente programatice. Apare însă întrebarea: 
Care ar trebui să fie aceste competenţe adaptate mediului operaţional 
(cele naţionale sau cele derivate din apartenenţa la NATO) și care 
dintre acestea ar trebui să fie obţinute în mod prioritar, pe fiecare 
nivel de învăţământ în parte? Chiar dacă, de multe ori, aceste obiective 
se suprapun, există și situaţii în care unele sau altele vor trebui să fie 
prioritizate. Ca exemplu, ţinând cont de limitarea dată de factorul timp 
pe parcursul unui ciclu de pregătire (cum ar fi învăţământul militar 
universitar), ce arie curriculară ar trebui să primeze – cunoașterea 
limbii engleze la un nivel foarte bun sau achiziţionarea competenţelor 
și cunoștinţelor legate de specialitatea în armă? Ofiţerii ar trebui să fie 
pregătiţi exclusiv în conformitate cu doctrinele Alianţei sau ar trebui 
avută în vedere și posibilitatea (desigur, redusă ca probabilitate și 
de nedorit) necesităţii asigurării apărării naţionale în afara Alianţei, 
ţinând cont că o parte din pregătire trebuie să se adreseze și mediului 
operaţional al viitorului (cu un orizont de timp de 30 de ani) și nu doar 
celui prezent, care aduce după sine necesitatea studierii și a doctrinelor 
altor state, potenţial neprietenoase. 

Documentele programatice menţionează că învăţământul militar, 
ca parte a învăţământului naţional, urmărește principiile de la Bologna, 
supunându-se politicilor educaţionale și standardelor de calitate 
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naţionale. Aceasta poate genera dificultăţi în armonizare obiectivelor 
diferite urmărite pe cele două planuri, civil și militar. Cunoștinţele și 
competenţele derivate din cerinţele unui mediu operaţional dinamic 
nu sunt identice cu cele derivate pe baza principiilor Bologna, din 
punctul de vedere al ariei curriculare, modului de organizare a 
învăţământului, criteriile de evaluare a cadrelor didactice, durata 
pregătirii etc. Timpul limitat al duratei de studiu trebuie atent gândit 
pentru armonizarea celor două direcţii, ceea ce generează numeroase 
provocări, cum ar fi transferarea în mare măsură a pregătirii specific 
militare către școlile/centrele de aplicaţie/instruire. Un alt exemplu 
este faptul că, pentru un absolvent de academie, continuarea studiilor 
prin participarea la un program masteral (cerută de ciclul Bologna) se 
suprapune, de multe ori, cu primii pași în cariera militară (prin numirea 
pe o funcţie de ofiţer), cu provocările aferente generate de adaptarea 
la un mediu nou, acumularea de informaţii practice aferente funcţiei, 
lipsa de experienţă, ceea ce scade eficienţa actului educaţional. 
Obiectivul la nivel de categorie de forţe sau al comandantului unităţii 
militare în care va fi repartizat ofiţerul este ca acesta să se adapteze 
cât mai repede cerinţelor funcţiei (prin activităţi practice, dar și prin 
studiul regulamentelor și procedurilor specifice), în timp ce obiectivul 
la nivel de sistem militar, de a avea ofiţeri cu o solidă bază teoretică, 
valori, principii și abilităţi care să le folosească pe tot decursul carierei, 
presupune dedicarea timpului pentru frecventarea cursurilor și studiul 
materiilor din cadrul programului masteral. Îmbinarea acestor două 
tipuri de obiective, în condiţiile restricţiilor inerente de timp, presupune 
compromisuri legate de calitatea actului de învăţare, într-un domeniu 
sau altul. 

De asemenea, cerinţele referitoare la criteriile de evaluare a 
cadrelor didactice universitare din punctul de vedere al principiilor 
Bologna sunt diferite faţă de criteriile după care s-ar putea evalua 
performanţa instructorilor/cadrelor didactice care predau materii 
ce pregătesc militarii pentru cerinţele mediului operaţional. Spre 
exemplu, dacă, în cel de al doilea caz, ar trebui să primeze experienţa 
în teatrele de operaţii/funcţii internaţionale, dezvoltarea de aplicaţii 
practice, jocuri de război, simulări etc., principiile de evaluare derivate 
din Bologna pun accentul mai mult pe activitatea de cercetare (articole 
în publicaţii cu factor de impact, proiecte de cercetare etc.) și mai 
puţin pe activitatea didactică. Astfel, apare o contradicţie atât între 
obiectivele procesului didactic, cât și între obiectivele de carieră ale 
cadrelor didactice universitare. Ținând cont de specificul activităţii  

Pentru un 
absolvent de 

academie, 
continuarea 

studiilor prin 
participarea 

la un program 
masteral 

(cerută de ciclul 
Bologna) se 

suprapune, de 
multe ori, cu 
primii pași în 

cariera militară 
(prin numirea 

pe o funcție 
de ofițer), cu 

provocările 
aferente 

generate de 
adaptarea la 

un mediu nou, 
acumularea 

de informații 
practice aferente 

funcției, lipsa 
de experiență, 
ceea ce scade 

eficiența actului 
educațional.



Numărul 1/2022 220

Maria CONSTANTINESCU

în domeniul militar (chiar și în domenii de sprijin, cum ar fi managementul 
resurselor), rezultatele muncii la clasă (dezvoltarea de lecţii, manuale, 
aplicaţii, proiecte de cercetare în concordanţă cu nevoile armatei) 
nu vor putea fi în totalitate valorificate prin publicare (din cauza 
nivelului de clasificare), obligând cadrele didactice să se orienteze  
spre domenii cu mai puţină relevanţă pentru mediul militar, pentru 
a putea îndeplini criteriile de evaluare profesională și generând o 
dispersare contraproductivă a eforturilor, timpului și energiei. 

Un sistem de învăţământ militar eficient presupune, astfel, 
armonizarea celor două aspecte, academic și de instruire, astfel încât 
să se pună în valoare avantajele fiecăruia, evitându-se realizarea unei 
false dihotomii între educaţia universitară, percepută ca fiind mai puţin 
utilă, și instruire. După cum am afirmat la începutul articolului, cele 
două aspecte sunt interconectate și nu ar trebui abordate separat. 
Pentru aceasta, trebuie clar stabilit care este rolul cadrelor didactice 
universitare (civile și militare), dar și al instructorilor militari, pentru 
utilizarea în mod cât mai eficient a punctelor forte ale fiecărei categorii, 
într-un efort comun. 

Există situaţii în care crearea unui cadru de colaborare între cadre 
didactice civile/militare universitare și specialiștii militari este calea cea 
mai eficientă pentru atingerea obiectivelor de pregătire. Spre exemplu, 
dezvoltarea unei aplicaţii de management resurse (din cadrul unui curs 
cu același profil) s-a bazat pe activitatea de colaborare între cercetători 
civili din Institute for Defense Analysis, Washington D.C. (care au 
contribuit cu partea de concepţie, studii de specialitate și dezvoltarea 
software-ului), cadre didactice universitare civile și militare din cadrul 
National Defense University, Washington D.C. (care au contribuit cu 
partea didactică și de organizare a materialelor aferente aplicaţiei) și 
specialiști militari care lucrau în domeniu (la nivel strategic și operativ), 
care au contribuit cu experienţa practică. Dacă proiectul ar fi fost lăsat 
doar în sarcina cadrelor didactice, acestea nu ar fi avut experienţa 
practică și, poate, nici nivelul de clasificare necesar pentru a avea 
acces/înţelege unele aspecte mai complexe, iar dacă proiectul ar fi fost 
lăsat doar în grija specialiștilor din structuri, aceștia nu ar fi avut timpul 
necesar (10 luni de muncă) pentru realizarea acestuia, deoarece ar fi 
trebuit să își îndeplinească, în același timp, și funcţia de bază, dar nici 
abilităţile didactice și pedagogice necesare pentru organizarea în mod 
optim a părţii teoretice și aplicative. 

Transmiterea unor abilităţi precum gândirea critică, gândirea 
sistemică sau creativitatea pot fi puncte forte ale cadrelor didactice 
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universitare civile, deoarece acestea nu provin din sistemul militar,  
care pune accentul pe o structură ierarhică strictă și respectarea 
ordinelor, mai puţin pe flexibilitate mentală și curiozitate intelectuală. 
Instructorii militari pot avea o contribuţie esenţială prin împărtășirea 
experienţei practice și a lecţiilor învăţate ca urmare a participării în 
misiuni în teatrele de operaţii sau pe diversele funcţii de specialitate 
din structuri din ţară și din străinătate. 

ROLUL CADRELOR DIDACTICE  
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MILITAR
În vederea creșterii eficacităţii sistemului militar de învăţământ, 

ar fi utilă redefinirea/actualizarea rolului, competenţelor și limitărilor 
corpului cadrelor didactice (instructori și cadre universitare) și al 
personalului administrativ. Apare, astfel, necesitatea alinierii la 
valorile, tradiţiile, dar și la noile abordări specifice alianţelor din care 
România face parte, valorizând, bineînţeles, și elementele performante 
naţionale. În acest sens, consider că ar fi utilă analiza corelaţiei dintre 
structura personalului didactic din ţările membre ale NATO și ale UE și 
nivelul de educaţie și instruire, în vederea adaptării modelelor externe 
la specificul naţional, cu scopul creșterii performanţelor proprii. 

Definirea clară a rolului fiecărei categorii de cadre didactice 
este utilă și necesară atât pentru creșterea performanţei sistemului 
educaţional, cât și pentru motivarea și reţinerea în sistem a cadrelor 
didactice de înaltă competenţă, prin crearea unui cadru de dezvoltare 
profesională. 

Cariera de cadru didactic universitar (urmând principiile Bologna) 
presupune mai mult decât transferul pe o funcţie didactică, cu 
îndeplinirea cerinţelor minime, a unor persoane care au avut un alt 
traiect profesional până în acel moment, fără a parcurge toate gradele 
universitare. Oricât de performant ar fi respectivul specialist pe domeniul 
de competenţă, nu are abilităţile, cunoștinţele și experienţa didactică 
și pedagogică necesară pentru activitatea didactică. Specialiștii într-un 
anumit domeniu au rolul lor în procesul de învăţământ, de a-și împărtăși 
experienţa practică, însă activitatea lor constituie o completare la 
bazele teoretice puse de cadrele didactice universitare, neputându-se 
substitui acestora. Se conturează, astfel, necesitatea demarării unui 
proces clar și precis de identificare a totalităţii cunoștinţelor, abilităţilor 
și deprinderilor necesare a fi învăţate, împărţirea lor pe discipline clare 
și atribuirea lor pentru a fi predate de către personal strict calificat prin 
educaţie sau instruire, în conformitate cu nivelul necesar.
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Prin natura sa, cariera universitară presupune stabilitate și 
parcurgerea treptată a unor faze succesive, însă pentru cadrele 
didactice universitare militare, acest lucru poate genera o serie de 
probleme, legate de corelarea carierei didactice cu cea militară, care 
presupune o mai mare mobilitate, dar și de motivarea financiară a 
cadrelor didactice tinere, care pot fi mai atrase de nivelul mai ridicat 
de salarizare dintr-o unitate operativă.

O parte din aceste neajunsuri pot fi soluţionate prin utilizarea 
instructorilor militari, însă aceasta presupune clarificarea rolului 
acestora. Conceptul de instructor militar a provenit, ca idee, din cadrul 
altor armate, în care acesta este, de cele mai multe ori, subofiţer 
și a avut/are rolul de a pregăti militarii (soldaţi, subofiţeri, maiștri 
militari, ofiţeri) pentru formarea și/sau dezvoltarea unor abilităţi și 
deprinderi specifice unei activităţi. Cu alte cuvinte, rolul preponderent 
al instructorilor militari este în partea de instruire. Profesorul militar 
(cu statutul de trainer, nu de cadru didactic universitar) este, de regulă, 
ofiţer provenit din unităţi operative, cu un grad ridicat de cunoștinţe 
teoretice și practice în domeniu, recunoscut în branșă, detașat pentru 
maximum trei ani pe acel post, care dispune de abilităţile pedagogice 
necesare și suficiente pentru a susţine activitate didactică.

Asimilarea posturilor de instructori cu cadrele didactice universitare 
nu poate duce decât la confuzii și crearea unei imagine defavorabile 
pentru ambele categorii de cadre didactice (instructori și cadre 
universitare). Rolul instructorilor și al profesorilor militari corespunde 
cel mai bine dezideratului de „valorificare a lecțiilor învățate din misiuni 
internaționale (teatre de operații, funcții în structuri internaționale) și a 
cunoștințelor dobândite de cadrele militare care au parcurs programe 
de pregătire în străinătate” (Carta Albă a Apărării, 2021).   

În lipsa unei clarificări a rolului și scopului acestei categorii de 
cadre didactice, se sub-utilizează potenţialul de cunoștinţe și abilităţi 
ale subofiţerilor și se ignoră contribuţia importantă pe care aceștia o 
pot avea în cadrul sistemului de pregătire militară. Ca exemplu, ofiţerii  
care participă la Cursul de Calificare pentru Forţele Speciale din SUA 
sunt pregătiţi cu preponderenţă de subofiţeri care au făcut parte 
din echipe FOS și au o îndelungată experienţă practică. Chiar dacă, 
aparent, ei pregătesc ofiţeri cu un nivel de educaţie superior, scopul 
este de a aduce o nouă perspectivă, practică, privind modul în care 
o echipă de FOS funcţionează și care sunt abilităţile și competenţele 
cu care contribuie fiecare membru, pentru ca ofiţerii să poată aplica 
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cunoștinţele teoretice în practică. Motivul pentru care această 
experienţă nu este transmisă de un ofiţer este unul foarte pragmatic: 
„un căpitan rămâne în cadrul echipei doi-trei ani, înainte de a fi 
promovat în altă poziție, pe când un subofițer poate rămâne și 13 
ani. Scopul subofițerului este de a ajuta ofițerul să înțeleagă dinamica 
echipei, rolul fiecărui membru și locul ofițerului în respectiva echipă”. 
(Mattson, 2012). „Un ofițer trebuie să fie capabil să se consulte cu 
subofițerul de comandă și cu restul echipei…, în timp ce rolul ofițerului 
este preponderent în partea de planificare, rolul subofițerului este de a 
asigura unitatea echipei și a avea grijă de membrii acesteia”. (Ib.)

În ceea ce privește profesorul militar (trainer), unul dintre punctele 
forte îl reprezintă experienţa practică, dobândită în teatrele de operaţii 
sau în diverse funcţii naţionale sau internaţionale. Prin definiţie, 
profesorul militar a trebui să aibă o mobilitate mai mare decât 
cadrele didactice universitare, deoarece mediul operaţional dinamic 
presupune ca, după cinci ani ca profesor militar, respectivul ofiţer 
trebuie să se reîntoarcă în partea operativă, pentru a se pune la curent 
cu noutăţile în domeniu. Experienţa practică din Irak este utilă pentru 
studiul teoriei, însă mediul operaţional respectiv nu se poate compara 
cu cel din Afganistan, iar dacă scopul este transmiterea experienţei 
practice și nu studiul teoriei, prin definiţie, profesorul militar nu poate 
rămâne în funcţie mai mult de câţiva ani. O carieră de 20-30 de ani 
ca instructor militar are beneficii reduse atât pentru performanţa 
sistemului, cât și pentru respectivul ofiţer, care a optat pentru cariera 
militară și nu universitară, iar rămânerea prea mult pe respectiva poziţie 
nu face decât să ducă la pierderea unor oportunităţi de dezvoltare 
profesională. Desigur, apare problema importantă a modului în care 
cei mai buni ofiţeri să fie selectaţi pentru rolul de profesor militar, dar 
și motivaţi să renunţe, pentru câţiva ani, la traiectul lor profesional în 
domeniul operativ.    

FORMAREA LIDERILOR MILITARI
Obiectivul declarat pentru învăţământul militar de „formarea 

și dezvoltarea profesională a liderilor, luptătorilor și specialiștilor 
capabili să obțină succesul într-un mediu operațional aflat în continuă 
schimbare, având competențele profesionale necesare îndeplinirii 
misiunilor în prezent și în viitor” ar merita analizat în detaliu. Astfel, 
trebuie făcută distincţie dintre formarea de luptători, formarea de 
specialiști și formarea de lideri, deoarece procesul de învăţământ și 
obiectivele specifice diferă. Spre exemplu, se poate spune că Academia 
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Tehnică Militară formează specialiști, dar, oare, chiar se poate spune 
că formează luptători? Care este sensul cu care se utilizează aceste 
expresii? Formarea unui inginer chimist, spre exemplu, presupune 
alocarea preponderentă a timpului pentru pregătirea teoretică și 
practică în domeniul de specialitate, ceea ce lasă mai puţin timp pentru 
instruirea necesară unui luptător. Nu i se poate cere unui ofiţer inginer 
chimist sau unui ofiţer din arma finanţe aceleași performanţe fizice 
sau tactice ca unui ofiţer de infanterie, deoarece nu acesta este scopul 
pentru care este pregătit. Anumite specializări în armă sau cursuri de 
pregătire au, prin natura lor, o componentă de educaţie mai pregnantă, 
necesitând o abordare teoretică, academică, pe când altele necesită o 
abordare cu o componentă de instruire mai puternică.  

Formarea de lideri este o componentă esenţială în orice armată, 
deoarece adaptarea la modificările mediului operaţional presupune o 
combinaţie de cunoștinţe și abilităţi pre-existente, a căror bază trebuie 
pusă avându-se în vedere un orizont de timp mai lung și urmărind atât 
nivelul tactic, cât și cel operativ și strategic. Un lider eficient și eficace 
se formează pornind de la anumite caracteristici ale personalităţii 
pre-existente, însă abilităţile de lider se însușesc pornind de la o bază 
teoretică solidă în privinţa leadershipului, psihologiei, comunicării, 
managementului resurselor, plus altele, cum ar fi capacitatea de analiză 
și sinteză, gândirea critică, gândirea sistemică etc. (componenta de 
educaţie), urmată de dezvoltarea unor abilităţi practice în domeniile 
anterior menţionate (componenta de instruire). Nu orice specialist sau 
luptător va avea abilităţi de lider și nici nu ar trebui urmărit acest lucru, 
deoarece fiecare persoană poate contribui la funcţionarea eficientă 
a sistemului prin abilităţile specifice. Este nevoie, în aceeași măsură, 
de lideri, dar și de luptători și specialiști. De aceea, formarea de lideri 
este un proces mult mai complex, care presupune o abordare unitară 
și intercorelată între sistemul de învăţământ, sistemul de management 
al resurselor umane și personalul de conducere din fiecare unitate 
militară.

„Structurarea conținuturilor educaționale pe arii de competențe, 
astfel încât să asigure, în mod progresiv și corelativ, cunoștințele, 
deprinderile și atitudinile fundamentale specifice liderului, luptătorului 
și specialistului”, reprezintă o direcţie de acţiune esenţială pentru 
realizarea unui sistem de învăţământ performant, însă trebuie 
clarificat care sunt acele competenţe pentru fiecare nivel (profilul 
absolventului), iar procesul de învăţământ trebuie corelat cu diversele 
trepte ale carierei militare, pornindu-se însă de la o abordare sistemică, 
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pe termen lung. Anumite cunoștinţe și informaţii care vor fi predate, 
spre exemplu, la un curs de management resurse pentru un comandant 
de batalion pot fi înţelese și însușite mult mai eficient dacă există un 
nivel minim de cunoștinţe în domeniul economic, achiziţionate încă 
din cadrul academiei. Unul dintre obiectivele componentei de educaţie 
a învăţământului militar ar trebui să fie și formarea unei minime 
culturi generale în domenii cu care ofiţerul va avea contact ulterior: 
managementul resurselor, leadership, comunicare, psihologie, mediul 
de securitate și militar etc. Este posibil, spre exemplu, ca un absolvent 
al Academiei Tehnice Militare să ajungă, în decursul carierei, pe o 
poziţie care să aibă legătură directă cu domeniul logisticii, indiferent de 
specializarea iniţială, iar un curs de bază în domeniul managementului 
resurselor, care ar fi putut părea complet neinteresant în timpul 
studiilor universitare, să fi fost extrem de util. Traiectul pe care un 
ofiţer îl va parcurge de-a lungul carierei militare ar trebui să fie mai 
bine conturat încă de la început, iar cunoștinţele și abilităţile predate în 
cadrul procesului de învăţământ să fie corelate cu necesităţile actuale, 
dar și cu cele viitoare. 

Nu în ultimul rând, atingerea obiectivelor sistemice trebuie văzută 
și în corelaţie cu obiectivele de carieră (și, într-o oarecare măsură, și 
personale, în sensul menţinerii motivării) ale studenţilor/cursanţilor. 
Ignorarea acestor obiective și concentrarea în exclusivitate asupra 
obiectivelor sistemice nu poate duce decât la scăderea, în timp, 
a calităţii și calificării resursei umane din cadrul forţelor armate. 
Recompensarea excelenţei în învăţare doar prin acordarea de note/
calificative/distincţii nu este suficientă pentru motivarea excelenţei 
în învăţare, nici pentru menţinerea în sistemul militar a ofiţerilor cu 
performanţe de top. Trebuie înţeleși mai bine factorii motivaţionali ai 
noilor generaţii, pentru care valori precum patriotismul nu reprezintă 
neapărat o prioritate, comparativ cu desfășurarea unei activităţi 
stimulative, posibilităţile de avansare, recunoașterea meritelor sau 
obţinerea unui anumit nivel material (Macovei, Argintaru, 2016).

Posibilităţile reduse de valorificare a experienţei și cunoștinţelor 
ofiţerilor absolvenţi de top ai unor programe de studii în străinătate 
prin numirea pe funcţii corespunzătoare calificării acestora, indiferent 
de grad, posibilităţile reduse de stimulare financiară, lipsa unui suport 
social eficient pentru familie, rigiditatea sistemului sunt toţi atâţia 
factori care duc la pierderea celor mai valoroși ofiţeri  (fie prin părăsirea 
sistemului militar pentru alte oportunităţi de carieră mai atractive, 
fie prin plafonare și neutilizarea abilităţilor și cunoștinţelor acestora  
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la adevărata lor valoare) și rămânerea în sistem a unei majorităţi 
motivate doar de stabilitatea unui loc de muncă.  

În final, din punctul de vedere al orizontului de timp, un factor 
important pentru performanţa sistemului de învăţământ îl reprezintă 
stabilirea clară a ariei curriculare, în funcție de nivel, pentru a asigura un 
învățământ progresiv și corelat. Starea finală declarată de documentele 
programatice (Carta Albă a Apărării, Concepția privind modernizarea 
învățământului militar) o reprezintă asigurarea formării militarilor 
pentru a obţine succesul în mediul operaţional prezent și viitor, care să 
fie în măsură să utilizeze tehnologie înalt performantă și să fie profund 
atașaţi valorilor militare și culturale naţionale și europene. Definirea și 
însușirea valorilor militare și culturale naţionale și europene reprezintă 
partea de tradiţie a învăţământului militar, acestea urmând a fi utilizate 
ca reper de militari pe tot parcursul carierei. Luarea ca reper a mediului 
operaţional generează însă o serie de provocări. Pregătirea pentru 
mediul operaţional al prezentului se realizează prin cursuri profesionale 
(în special, după absolvirea studiilor de licenţă, pe parcursul carierei) 
și stagii de pregătire. Scopul acestora este de a transmite informaţii și 
a genera abilităţi valabile în prezent, pentru rezolvarea unor probleme 
actuale, cu care se confruntă militarul în funcţia actuală sau, cel mult, 
în poziţia imediat următoare. Caracterul acestor cursuri le apropie mai 
mult de partea de instruire decât de partea de educaţie.

Pregătirea militarului astfel încât acesta să fie capabil să se 
adapteze mediului operaţional al viitorului presupune abordarea 
pe termen mediu și lung a modului în care cunoștinţele și abilităţile 
sunt structurate și prezentate, presupunând dezvoltarea unei viziuni 
sistemice, gândire flexibilă, schimbarea modului de gândire, abilităţi 
cum ar fi spirit critic, capacitate de analiză, de luare a deciziilor 
pe diverse niveluri de putere, de utilizare a tehnologiei moderne.  
Apare însă întrebarea cât de mult în viitor trebuie să ne uităm în 
momentul în care dezvoltăm acest tip de educaţie? Un curs de carieră 
pentru grade mari, cum ar fi colonel sau general, nu poate asigura 
dezvoltarea tuturor acestor abilităţi, din motive obiective, date de 
limitarea de timp, dar și de bagajul diferit de cunoștinţe, abilităţi și 
experienţă ale cursanţilor. Schimbarea modului de gândire, dezvoltarea 
abilităţilor de utilizare a tehnicii moderne, spiritul analitic trebuie 
dezvoltate pe tot parcursul carierei militare, prin diverse forme de 
pregătire, pornind de la bazele puse în cadrul studiilor de licenţă și în 
funcţie de traiectul profesional și abilităţile fiecărui militar în parte.  
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CONCLUZII
Dezvoltarea unui sistem de învăţământ militar performant este un 

proces dificil și complex, datorită multitudinii factorilor de influenţă 
care trebuie analizaţi, dar și a orizontului de timp care trebuie avut în 
vedere, printre care obiective, resurse și factorul timp. Astfel, trebuie 
să pornim din trecut (elementele de tradiţie și fundamentele care au 
valabilitate permanentă), trecând prin prezent (adaptarea la cerinţele 
mediului operaţional contemporan, la toate nivelurile), având însă ca 
scop final obiective bine conturate pentru viitor. 

Poate cea mai potrivită concluzie pentru acest articol este un 
enunţ al marelui filozof și pedagog Emmanuel Kant, care spunea: „un 
principiu de pedagogie pe care ar trebui să-l aibă în vedere oamenii 
care fac planuri în educație este cel prin care copiii nu trebuie crescuți 
după starea actuală a neamului omenesc, ci după o stare mai bună, 
posibilă în viitor, adică după idealul omenirii și al întregii sale meniri.  
Acest principiu este de o mare însemnătate. Părinții nu-și cresc 
copiii decât în vederea lumii actuale, așa stricată cum e. Ei ar trebui, 
deopotrivă, să le dea o educație mai bună, pentru ca din ea să rezulte 
o stare mai bună în viitor”. (Kant, 1886, p. 40).
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