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Prin lucrarea de faţă, am încercat să evidențiem rolul pe care îl are analiza 
strategică în abordarea ştiinţifică a aspectelor legate de corespondenţa dintre 
obiectivele fixate şi resursele necesare atingerii acestor obiective, pentru 
a contribui la perfecţionarea sistemului de planificare a apărării, în spiritul 
creşterii eficienţei procesului. 

Având în vedere complexitatea deosebită a domeniului, ne-am concentrat 
atenția pe importanța relației dintre viziunea militară și cea non-militară în 
cadrul analizei strategice a apărării. 

Cuvinte-cheie: planificarea apărării, analiză strategică, resurse pentru 
apărare, capabilități pentru apărare, planificare.
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INTRODUCERE
Activitatea cotidiană se desfășoară în imediata apropiere a 

activităţilor de planificare integrată a apărării, iar sistemul de planificare 
al acesteia se menţine compatibil cu procesele similare din organizaţiile 
la care România este parte. Cadrul legal al planificării apărării implică 
puterea legislativă, vârfurile puterii executive, structura responsabilă 
de apărare, alte instituţii ale statului. Mai mult decât atât, România 
a găsit de cuviinţă să aibă o lege a planificării apărării, astfel încât 
să existe siguranţa aplicării modelului, care seamănă foarte bine cu 
modelul american, dar și cu multe alte modele din lume, indiferent că 
este vorba de aliaţi sau nu.

Referindu-ne strict la planificarea strategică, România a reușit 
să implementeze un sistem privind planificarea apărării, care este 
apreciat de către aliaţi și care funcţionează în condiţii bune. Arhitectura 
acestui sistem este inspirată de cea a sistemului folosit de NATO și 
a fost implementată, începând din anul 1998, cu sprijinul experţilor 
americani din cadrul Institutului pentru Analize în domeniul Apărării. 
Procesul de implementare a durat până în anul 2002, când sistemul a 
devenit complet operaţional. 

Principalul obiectiv al Sistemului de Planificare, Programare, 
Bugetare și Evaluare (SPPBE) constă în integrarea eforturilor structurilor 
Ministerului Apărării Naţionale pentru utilizarea resurselor disponibile 
într-un mod eficient, în vederea realizării capabilităţilor militare 
planificate. Sistemul asigură atât nevoile de management intern, cât și 
elaborarea documentelor de planificare solicitate de NATO. 

În procesul de planificare a apărării un loc important îl ocupă 
analiza strategică, însă aceasta este condiţionată de cooperarea între 
actori, care presupune cunoașterea corectă a teoriilor folosite pentru 
realizarea ei. Analiza strategică este o activitate de management 
asociată cu stabilirea și implementarea obiectivelor pe termen 
lung, menţinând relaţii eficiente între organizaţie și mediul său, 
îndeplinind, în același timp, obiectivele stabilite de capacităţile 
sale interne. În urma unei astfel de analize profesioniste, decidenţii  
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vor putea să stabilească obiective concrete, realizabile și care să poată 
fi susţinute cu resursele disponibile. Desigur, obligaţiile derivate din 
angajamentele internaţionale vor trebui să rămână priorităţi principale 
ale transformării. 

Cercetarea în domeniul planificării apărării vizează atât 
perfecţionarea fiecăreia dintre etapele planificării, cât și dezvoltarea 
de noi instrumente, care să permită adaptarea rapidă la dinamica 
politicii generale și la noile riscuri și ameninţări la adresa omenirii.

BAZA TEORETICĂ A SISTEMULUI DE PLANIFICARE  
A APĂRĂRII
Prin sistem de apărare înţelegem acea mulţime de operaţiuni, 

instituţii și mijloace care asigură suveranitatea, independenţa și 
integritatea teritorială a unui stat în cazul oricărei agresiuni armate a 
unor forţe exterioare teritoriului naţional.

Planificarea apărării este un proces auxiliar, care iniţiază procesul 
numit apărare și, ca urmare, putem vorbi despre un sistem al 
planificării apărării, având intrări, ieșiri, structură proprie, elemente, 
operaţiuni etc. Sistemul de planificare a apărării este, în fapt, un 
angrenaj de instituţii specializate, capabile să elaboreze documente 
de planificare susceptibile a fi puse în operă. De asemenea, nu poate 
fi tratat în integralitatea sa ca subsistem al sistemului de apărare, 
deoarece aparţine sistemului de planificare a securităţii, care face 
parte din sistemul de stat sau, în unele cazuri, unui sistem intermediar 
al planificării de stat. Așadar, cele două procese sunt diferite, chiar 
dacă o mare parte a sistemului de planificare a apărării este integrată, 
ulterior, în sistemul de apărare.

Deși există multe elemente comune conţinute în structura celor 
două sisteme, există anumite diferenţe care le separă. Dacă sistemul 
de apărare „produce” securitate militară, adică o serie de elemente 
(trupe, echipamente, alianţe etc.) care asigură valori fundamentale 
cum sunt suveranitatea sau integritatea teritorială, sistemul de 
planificare transmite la intrarea sistemului principal planuri și 
documente de planificare. Beneficiarul sistemului de planificare a 
apărării este tocmai sistemul de apărare, mai precis armata (sau 
echivalentul acesteia, Ministerul Apărării Naţionale). Nivelul unu al 
planificării apărării este constituit de planificarea strategică, aceasta 
fiind atribut al politicului. Ieșirile sistemului de planificare strategică  
a apărării trebuie să folosească armatei și nu componentelor acesteia, 
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indiferent de importanţa lor în sistem. Documentele strategice se fac 
pentru armată și nu pentru categorii de forţe sau pentru oricare altă 
subdiviziune a Ministerului Apărării Naţionale. 

Prin planificare înţelegem activitatea de alegere a unor obiective 
de întreprins și de stabilire a modalităţilor, procedurilor și planurilor 
necesare pentru atingerea lor, celelalte calităţi ale sale fiind necesare, în 
primul rând, cunoașterii și analizei. O problemă deosebită o constituie 
limitele planificării, în sensul că planul este un produs care poate 
ajuta obiectivul real și nu factorul care determină atingerea acestuia.  
Altfel spus, apărarea nu se poate realiza exclusiv prin elaborarea 
planurilor de apărare, ci numai prin acţiunile specifice.

Figura nr. 1: Sistemul de Planificare, Programare, Bugetare și Evaluare  
în Ministerul Apărării Naționale (preluare de pe https://dpap.mapn.ro/pages/view/112)

Strategia este un plan conceput la nivelul cel mai înalt al sistemului-
subiect, în care ponderea obiectivelor de tip politic este superioară celei 
a obiectivelor de tip operaţional. Atât abordarea sistemică, precum și 
cea procesuală permit judecarea din afară a sistemului, proiectarea sau 
reproiectarea sa în funcţie de rezultatele obţinute. La nivel strategic, 
identificarea intrărilor și ieșirilor din sistem este esenţială, mai ales  
că un sistem este un set de componente interconectate și având  
un scop.
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Directiva de planificare a apărării este documentul care 
reglementează planificarea integrată a apărării la nivelul Ministerului 
Apărării Naţionale în ceea ce privește relaţia politici-resurse-capa-
bilităţi și asigură o viziune comună în ceea ce privește obiectivele, 
priorităţile și oportunitatea alocării resurselor, stabilind și legăturile cu 
sistemul de planificare a apărării care se desfășoară în cadrul NATO. 
Conform normelor în vigoare, Directiva de planificare a apărării este 
elaborată de către Direcţia planificare integrată a apărării (DPIA) și 
aprobată de ministrul apărării naţionale, având un orizont de timp de 
zece ani și fiind revizuită anual.

RISCURI ŞI AMENINŢĂRI MILITARE ASUPRA SECURITĂŢII  
CU IMPACT ASUPRA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
Mediul de securitate în care România își apără interesele și își 

promovează obiectivele naţionale de securitate este caracterizat de 
competiţia geopolitică între actorii cu interese globale sau regionale, de 
un dinamism ridicat, de volatilitate/instabilitate, de imprevizibilitate, 
precum și de impactul fără precedent al pandemiei de COVID-19, cu 
efecte în cascadă asupra tuturor palierelor vieţii sociale, economice 
și politice. Strategia militară a României formulează destul de confuz 
riscurile și ameninţările cu care se confruntă România: „… principalele 
riscuri și amenințări de natură militară la adresa securității naționale 
sunt determinate de continuarea consolidării potențialului militar în 
vecinătatea României (militarizarea Crimeii și a bazinului Mării Negre 
de către Federația Rusă), desfășurarea exercițiilor militare (în special  
a celor cu termen scurt de notificare) și dezvoltarea capabilităților 
ofensive și defensive pe flancul estic al NATO” (Strategia militară a 
României, 2021, p. 7). 

Riscurile asociate unei agresiuni convenţionale asupra teritoriului 
naţional, deși sunt la un nivel minim, nu trebuie neglijate sau excluse, 
având în vedere poziţionarea geografică a României, în proximitatea 
unor zone cu riscuri ridicate de securitate, precum și asumarea, de 
către statul român, a unui rol activ în securizarea flancului estic al NATO 
și în păstrarea echilibrului strategic în plan regional.

Astfel, apar două tipuri de planificare a apărării: planificarea 
apărării colective și planificarea apărării naţionale, procese care diferă 
semnificativ, dar care au mari domenii de intersecţie. Îmbinarea celor 
două tipuri de planificare poate produce efecte sinergetice, care 
duc la creșterea eficienţei procesului principal (apărare – securitate 
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militară), dar care fac mai dificil procesul auxiliar (planificarea apărării), 
obligând planificatorii la o fundamentare mult mai laborioasă a 
planurilor de apărare. Eliminarea redundanţelor inutile, asigurarea 
complementarităţii, provocarea unei diviziuni a specializării în domenii 
distincte, toate acestea trebuie să ţină seamă, simultan, de interesele 
comune și de cele naţionale.

Reţinem că ameninţările cele mai semnificative asupra mediului 
de securitate sunt: criza economică determinată de pandemia de 
Covid-19, consolidarea potenţialului militar în vecinătatea României,  
inclusiv pe flancul estic, respectiv pe frontiera NATO, comportamentul 
ofensiv/agresiv, inclusiv în plan economic, al unor entităţi statale, 
temporizarea proceselor de adaptare a Alianţei la ameninţările 
din vecinătatea estică și sudică, volatilitatea stării de securitate în 
Balcanii de Vest, instabilitatea din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 
ameninţarea teroristă, acţiunile informative ostile, acţiuni ostile de 
influenţă derulate în spaţiul public, atacurile cibernetice, proliferarea 
armelor de distrugere în masă și a vectorilor purtători, fenomenul de  
criminalitate organizată, criminalitatea informatică, distorsiunile de 
pe pieţele energetice, interferenţe nedorite și preluări străine ostile 
ale unor operatori economici (Strategia Naţională de Apărare a Țării 
pentru perioada 2020-2024, pp. 24-25).

Figura nr. 2: Tabloul provocărilor actuale

În mod logic, apărarea urmează a fi planificată pentru astfel de 
ameninţări, fiind evident că șansele unei poziţionări a ţării noastre 
pe locul de consumator de apărare sunt extrem de mici, în viitorul 
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previzibil, rămânând cu rolurile de beneficiar și furnizor de securitate 
și cu cel de furnizor de apărare pentru asigurarea securităţii 
internaţionale. Ipotezele de planificare vor trebui, astfel, să diminueze 
eforturile naţiunii pentru creșterea capacităţii de apărare pe propriul 
teritoriu și pentru orice tip de conflict din regiunea noastră geografică 
și să amplifice eforturile pentru respectarea angajamentelor faţă de 
aliaţi, inclusiv participarea efectivă și eficientă în teatrele de operaţii. 

Planificarea apărării colective diferă sensibil de planificarea apărării 
naţionale, în special din pricina diferenţelor în modul de alocare a 
resurselor, principalele intrări în sistem. Pe de altă parte, omiterea 
avantajelor pe care le oferă sistemele de apărare colectivă duce la 
risipirea resurselor, afectând însăși securitatea statelor ce procedează 
astfel.

NECESITATEA ANALIZEI STRATEGICE A APĂRĂRII  
ÎN FUNDAMENTAREA PLANIFICĂRII APĂRĂRII
Fără a face procese de intenţie, considerăm că, de prea multe ori, 

lipsa resurselor ne face să planificăm inutil pentru rezultate intangibile, 
după cum ne stabilim ţinte care nu au un fundament de utilitate.  
De aceea, procesul de planificare debutează printr-o analiză strategică 
exigentă. După cum vom vedea, există o multitudine de „rețete” 
pentru efectuarea acestei analize, din care vom încerca să o alegem pe 
cea mai performantă.

O parte a neajunsurilor care provoacă o calitate discutabilă a 
rezultatelor procesului de planificare și, în aval, procesului de apărare 
sunt cauza unei insuficiente fundamentări a planificării, în sensul 
că obiectivele sunt stabilite, de multe ori, pe baza opiniilor și nu a 
cunoașterii. Înainte de stabilirea obiectivelor, organizaţia trebuie să 
analizeze cu atenţie situaţia sa curentă și să o compare cu situaţia 
dorită, astfel încât transformarea să poată fi susţinută de resursele 
disponibile.

Analiza strategică este un mijloc de transformare a datelor 
obţinute în procesul de analiză a mediului în planul de strategie  
al unei organizaţii. Instrumentele sale sunt metode cantitative, modele 
formale și studiul specificului unei organizaţii date. Scopul principal al 
analizei strategice este luat în considerare pentru a evalua cele mai mari 
impacturi asupra poziţiei actuale și viitoare a organizaţiei analizate.  
Este la fel de important să se determine impactul specific asupra 
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alegerilor strategice. Pe baza obiectivelor identificate ale organizaţiei, 
sunt determinate principalele sarcini cu care se confruntă organizaţia, 
ceea ce va ajuta la prezentarea indicatorilor pentru planificarea 
strategică (Analiza strategică, 2021).

De fiecare dată când este urmărit un obiectiv, trebuie să existe 
siguranţa că este tangibil, pentru a nu irosi resursele avute la 
dispoziţie. Pentru aceasta, trebuie să fie apreciate cât mai corect 
costurile îndeplinirii scopului și să fie luate măsuri pentru a putea plăti 
respectivele costuri. Limitele destul de strânse ale planificării ne indică 
faptul că ea poate sprijini procesul, dar că nicidecum nu îl poate înlocui. 
Pe de altă parte, o planificare de bună calitate poate ajuta procesul 
propriu-zis spre a fi mai eficace și mai eficient. 

O planificare de bună calitate trebuie să fie bine fundamentată, 
riguros executată și suficient de flexibilă pentru a permite corecţiile 
necesare în urma evaluării periodice a rezultatelor obţinute.  
Analiza strategică a apărării este metoda cea mai utilizată pentru 
această primă condiţie ce asigură utilitatea planificării: fundamentarea. 
Aceasta se referă la evaluarea intrărilor și ieșirilor posibile din sistemul 
propriu-zis, astfel încât planul să fie realizabil și realist. Contextul 
economic și social de astăzi, marcat de criza economică severă la nivel 
internaţional și naţional, obligă la încadrarea strictă în rezonabilitate a 
planurilor noastre pe termen scurt și mediu.

Argumentarea deciziei este, de cele mai multe ori, la fel de clară 
cu argumentarea oricăreia dintre variantele intrate în discuţie, fapt 
ce adâncește prezumţia de arbitrar în procesul decizional. O analiză 
serioasă trebuie să permită elaborarea unor decizii bune, eficace, iar 
din punctul nostru de vedere, soluţia este nuanţată în: 

a) fundamentarea planificării este obligatorie (analiza strategică a 
apărării este de dorit); 

b) modelul unui astfel de instrument pentru fundamentarea 
planificării este la îndemână (analiza strategică a apărării poate 
fi aplicată); 

c) efectul unei astfel de analize nu este garantat dacă nu este 
acceptat de toţi actorii implicaţi (la analiză trebuie să participe 
toţi cei interesaţi);

d) costurile analizei devin pură risipă dacă organismele decidente 
nu au încredere în proces (decidenţii trebuie să fie informaţi 
permanent de rezultatele analizei şi să intervină direct când nu 
sunt de acord cu efectele).
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Figura nr. 3: Condiţiile eficacităţii analizei strategice

Suntem convinși că apelul la analiza strategică a fost determinat 
de nevoia de înţelegere a modului de fundamentare a planificării sau 
poate chiar de nevoia de fundamentare știinţifică a acesteia. Cu toate 
acestea, intenţia de a se acorda o importanţă și mai mare analizei  
a condus la apelarea unor documente de referinţă care se elaborează 
în Statele Unite ale Americii, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. O analiză atentă, acceptabilă și, ulterior, acceptată 
de actorii interesaţi ai sistemului oferă rezultate care să alcătuiescă,  
într-un anumit moment, un document adoptat de instituţiile 
îndreptăţite. Discuţiile referitoare le realizarea unei analize strategice 
a apărării s-au concentrat asupra mai multor variante de conţinut.  
Noi vom prezenta, în continuare, o variantă pe care o vom caracteriza 
pe scurt:

1. Premise (Mediul de securitate; Resurse financiare; Angajamente; 
Misiuni).

2. Cerinţe militare (Cerinţe operaţionale; Cerinţe de capabilităţi; 
Alte cerinţe derivate din celelalte misiuni cuprinse în Directiva 
politico-militară).

3. Funcţionalitatea sistemului naţional de securitate (Consultare 
instituţională; Proces decizional; Punere în practică și Evaluare 
periodică).

4. Resurse umane (Categoriile şi fluxul de personal – ofiţeri, 
subofiţeri, maiştri militari, voluntari şi personal civil; 
Corespondenţa dintre fluxurile de personal şi viitoarea 
structură de forţe; Atractivitatea carierei militare; Optimizarea 
utilizării resursei umane).

5. Programe de înzestrare (Criterii de prioritizare).
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6. Logistică (Logistica de consum; Logistica de producţie; Asigurarea 
medicală pentru forţele expediţionare; Propuneri pentru 
eliminarea bunurilor excedentare).

7. Infrastructura (Infrastructura critică; Măsuri pentru infrastructura 
excedentară).

8. Structura de forţe (Forţe; Structuri de conducere şi comandă; 
Structuri administrative şi de sprijin).

9. Eficientizarea actului de conducere/comandă (Perfecţionarea 
planificării apărării; Sistemul de planificare a politicilor publice).

10. Noi direcţii şi priorităţi în procesul de transformare a apărării.
Etapele esenţiale ale analizei strategice reprezintă ordinea 

cronologică a unor activităţi ce compun analiza.
Prima etapă este cea de analiză a cadrului politicii de apărare, 

subliniindu-se faptul că trebuie avute în vedere: evaluarea ameninţărilor 
și riscurilor, proiecţii economice și financiare, precum și analiza 
demografică. Ideea este că aceste domenii de analiză sunt considerate 
obligatorii, dar obiectul analizei poate fi extins. Considerăm că prima 
etapă trebuie să se concentreze asupra următoarelor componente:

• cadrul legislativ în domeniul apărării; 
• cadrul instituţional destinat domeniului; 
• sistemul de planificare strategică şi documentele principale; 
• principalele riscuri şi ameninţări referitoare la apărarea 

naţională;
• proiecţiile economico-financiare; 
• analiza demografică.

Complexitatea unei astfel de analize rezidă tocmai din inter-
dependenţa evidentă între componente, interdependenţă care conduce 
la necesitatea coordonării etapei la un nivel foarte înalt. 

Cea de-a doua etapă constă în stabilirea ipotezelor de planificare, 
adică de stabilire a unor constante ale sistemului de apărare, cum sunt 
(în opinia noastră): apartenenţa la organizaţii internaţionale, ţintele  
și obiectivele  precizate de documentele strategice, principiile aplicate, 
sistemul de decizie. Aceste ipoteze provin, în general, din cadrul 
normativ existent.

A treia etapă este deosebit de importantă pentru succesul analizei 
și constă în elaborarea unor scenarii plauzibile, derivate din sistemul 
de riscuri și ameninţări la care România este expusă, din punct de 
vedere militar. Această etapă poate permite desfășurarea în continuare 
a analizei numai în cazul acoperirii totale a tabloului de riscuri  
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și ameninţări, lucru dificil de realizat în momentul în care respectivele 
ameninţări nu devin concrete. De exemplu, una dintre cele mai 
importante ameninţări actuale este proliferarea armelor de distrugere 
în masă și a vectorilor purtători. Cum poate contracara România 
o astfel de ameninţare? Evident, ameninţarea cu caracter general 
trebuie concretizată în tipuri de acţiuni posibile, de la atac nuclear din 
partea agresorului asupra unor obiective aflate pe teritoriul naţional 
și până la participarea efectivă la acţiunile de control al armamentelor 
sau la acţiuni militare împotriva unor state care se sustrag controlului 
internaţional.

Pe baza acestor scenarii, organismul militar decide cu privire la 
misiunile și sarcinile pe care și le asumă, ţinând cont permanent de 
oportunităţile pe care le oferă apartenenţa la organizaţiile din care face 
parte și reducând la minimum redundanţele posibile între capabilităţile 
militare naţionale și cele ale Alianţei. Abordarea logică a acestei etape 
permite, în primă fază, misiunile și sarcinile care trebuie îndeplinite 
de forţele armate pentru atingerea ţintelor propuse, urmând ca acele 
componente ce revin forţelor armate naţionale să fie precizate ulterior. 
Oricum, ideea de bază constă în faptul că este absolut improbabil ca 
forţele armate naţionale să îndeplinească misiuni în afara apărării 
colective.

În etapa următoare se identifică acele capabilităţi militare care sunt 
necesare pentru realizarea misiunilor și sarcinilor descrise în etapa 
anterioară. Aceste capabilităţi constituie una dintre ieșirile principale 
ale procesului de analiză. 

Dezvoltarea unui catalog de costuri credibil și exact constituie o 
etapă aparent auxiliară, dar este vorba despre o problemă foarte 
prezentă în spaţiul naţional. Catalogul trebuie să ţină seamă de 
standardele NATO, pentru a se asigura interoperabilitatea, și trebuie 
să se ţină cont de faptul că majoritatea misiunilor se desfășoară în 
cadrul Alianţei sau alături de state membre al Alianţei. Opţiunile 
trebuie să includă dezvoltarea unor structuri de forţe alternative, 
identificarea deficienţelor de capabilităţi și dezvoltarea de opţiuni care 
să acopere aceste deficienţe (materiale și non-materiale). Priorităţile 
trebuie stabilite, deoarece, chiar în situaţia în care toate opţiunile sunt 
necesare, este evident că nu pot fi acoperite instantaneu, mai ales din 
pricina rarităţii resurselor. 
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Etapa finală constă în alocarea resurselor și finalizarea planului de 
implementare. Dincolo de această etapă începe procesul de realizare 
a obiectivelor propuse, într-o anumită ordine, cu caracteristici și 
responsabili stabiliţi.

Rezultatul cel mai important al analizei îl constituie capabilităţile 
militare. Conceptul de capabilitate a evoluat și a devenit din ce în ce 
mai uzitat în diversele medii, îndeosebi în domeniul apărării, aflându-se  
la baza unor adevărate noi știinţe. Astfel, capabilitatea „este inima 
ingineriei sistemelor, deși, din păcate, ea este rareori precizată ca atare 
în abordările bazate pe această știință”. (Neaga, Henshaw, Yue, 2009, 
p. 3). Pe baza acestui concept a fost creat sistemul de planificare bazat 
pe capabilităţi, care înseamnă „să planifici, în condițiile incertitudinii, 
realizarea unor capabilități care să răspundă unor arii largi de 
provocări și circumstanțe specifice zilelor noastre, în interiorul unui 
cadru economic ce te obligă adesea la alegere”. (Davis, 2002, p. 18). 
O capabilitate militară este formată din următoarele componente: 
instrucţie, echipament, personal, informaţii, doctrină și concepte, 
organizare, infrastructură, logistică. Modificarea unei componente 
determină modificarea corespunzătoare a celorlalte, ceea ce 
înseamnă că efectele unor decizii aparent locale se regăsesc în toate 
componentele capabilităţii.

Așadar, pe baza studiului diverselor cerinţe cărora trebuie să le facă 
faţă sistemul de apărare, se poate întocmi o listă de capabilităţi care 
vor permite îndeplinirea obiectivelor stabilite. Fiecare dintre aceste 
capabilităţi este o sumă de componente care sunt legate organic, în 
idea funcţionării lor în mod real.

Din acest moment, fiecare componentă trebuie planificată pentru a 
corespunde, fiecare dintre ele, operabilităţii întregului. Pentru întreg și 
pentru fiecare componentă se pot întocmi planurile de implementare, 
care sunt, de fapt, ieșiri ale procesului de analiză strategică. Reducând 
admisibil la exemplul de mai sus, se vor descrie misiunile de luptă, vor fi 
precizate echipamentul necesar și achiziţiile, se va completa instruirea 
personalului, se va studia terenul misiunii și se vor preciza noile nevoi 
de infrastructură etc. 

Desigur că planurile de implementare la nivel strategic au o 
complexitate foarte mare și un grad de detaliere care să le permită 
flexibilitatea, pe baza lor elaborându-se documentaţiile finale. Şi de 
această dată, așa cum am procedat și mai înainte, atragem atenţia 
asupra prevederii etapelor de verificare a rezultatelor, pentru a nu pica 
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în capcana tradiţională a planificării și a nu epuiza resursele disponibile 
înainte de a asigura funcţionalitatea capabilităţii.

Actuala strategie militară a României este parte a unui efort de 
planificare mai larg, desfășurat într-o perioadă în care provocările la 
adresa securităţii și apărării capătă dimensiuni noi, în timp ce pandemia 
de Covid-19 continuă să-și manifeste influenţele nu numai în planul 
medical, dar și în cel social, economic, diplomatic și securitar. Ea asigură 
direcţionările necesare până în 2024, dar așază, în același timp, bazele 
transformării durabile a Armatei până în anul 2040. (Strategia militară 
a României, 2021, p. 3). 

În opinia noastră, noua Strategie militară este vagă, optimistă și 
plină de promisiuni neclare. Strategia subliniază că riscurile la adresa 
României pot fi potenţate de vulnerabilităţi cu efect în plan militar 
(slaba infrastructură feroviară și rutieră și inadaptarea industriei 
de apărare la nevoile armatei), dar și de unele lacune legislative din 
domeniul securităţii naţionale, pe care nu le nominalizează. Nu rezultă 
că înainte de adoptarea acestui document guvernul ar fi înţeles aceste 
lipsuri pentru 2021-2024 și că ar avea vreun plan pentru remedierea 
lor, fiindcă și în Strategiile anterioare au fost menţionate, dar au 
rămas doar pe hârtie. Nu sunt explicitate aspectele referitoare la 
planificarea răspunsului cuprinzător la ameninţările hibride, cum se 
asigură resursele necesare pentru modernizarea forţelor armate, 
ce capabilităţi cu dublă utilizare se dezvoltă, în context naţional și în 
comun cu statele aliate și partenere.

Gândirea critică este o gândire reflexivă, generată de necesitatea 
reacţiei la factorii de mediu, în vederea stabilirii veridicităţii acestora 
și a modalităţilor optime de răspuns, clarificând, totodată, obiectivele. 
Complementar, gândirea creativă generează idei noi, pe care le combină 
cu cele vechi pentru obţinerea unor soluţii inovative. Este nevoie însă 
de un climat afectiv optim, de un anumit nivel de acceptare a schimbării 
și de perspective mai flexibile, ceea ce reprezintă o provocare pentru 
organizaţia militară.

În concluzie, obiectivul general al planificării integrate a apărării 
îl constituie optimizarea procesului de alocare și utilizare a resurselor 
destinate armatei în vederea obţinerii și menţinerii capabilităţilor 
necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de către România 
în cadrul NATO și al UE, devenind, astfel, un element important în 
creșterea nivelului de eficacitate.
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CONCLUZII
Ritmul alert de transformare a mediului regional și internaţional 

de securitate, prognoza mediului de securitate, evoluţiile tehnologice 
și influenţele lor asupra domeniului militar evidenţiază rolul deosebit 
al procesului de elaborare a Analizei strategice a apărării a României. 
Această analiză reprezintă un proces politic, militar, interinstituţional 
și social prin care se stabilesc interesele și obiectivele statului în 
domeniul apărării și securităţii, plecând de la evoluţiile de securitate 
la nivel regional și internaţional. Analiza strategică poate oferi răspuns 
la întrebările legate de obiectivele strategice militare pe care România 
le poate îndeplini și despre contribuţia ţării noastre la misiunile 
organizaţiilor internaţionale din care face parte, în vederea promovării 
și menţinerii unui climat de securitate regional și internaţional.

În general, orice analiză se formalizează printr-o serie de documente 
care dovedesc raţionalitatea deciziilor ce urmează a fi luate pentru 
atingerea obiectivelor. Cele mai multe dintre ele sunt neinteresante 
pentru terţi, iar în unele cazuri, printre care și cazul nostru, informaţia 
conţinută în documente rebuie să fie foarte confidenţială. Pe de altă 
parte, majoritatea analizelor de anvergură produc și un document 
public, indiferent că este supus cunoașterii întregii societăţi sau numai 
unei părţi interesate a acesteia.

În speţă, analiza strategică a apărării trebuie să își atașeze un 
document public, care să poată convinge diversele segmente ale 
societăţii de necesitatea asigurării unor fonduri însemnate pentru 
securitate militară, chiar dacă România a fost ferită de agresiuni 
militare în ultimele șapte decenii.

Una dintre problemele atipice cu care se confruntă construcţia 
sistemului naţional de apărare este și improbabilitatea testării în 
condiţii reale. Acest lucru poate duce la aprecieri incorecte cu privire 
la utilitatea și eficienţa sa, în ambele sensuri. Este posibilă, în astfel de 
condiţii, subaprecierea sau supraaprecierea capacităţii de apărare. 
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