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Managementul integrat al resurselor pentru apărare poate fi descris drept 
o abordare organizațională menită să ofere un răspuns coerent la problemele 
de securitate din societatea românească. În acest sens, Ministerul Apărării 
Naționale și-a asumat dezvoltarea și implementarea acestuia, obiectivul său 
principal fiind acela de a promova o imagine de ansamblu asupra potențialului 
țării noastre privind resursele pentru apărare. Această abordare integrată își 
propune să conjuge efortul instiuțiilor civile și militare în direcția susținerii și 
îmbunătățirii sistemului național de securitate și apărare, folosindu-se de 
gestionarea resurselor ce îi sunt destinate. Pentru a dezvolta și implementa o 
abordare managerială, este esențial să pornim de la aspectele sale esențiale. 
Astfel, subiectul acoperit de prezentul articol este centrat pe trei probleme: 
elementele fundamentale ale abordării integrate, factorii interdependenți care 
acționează în interiorul domeniului resurselor pentru apărare și posibilitățile 
privind susținerea rezilienței domeniului. 

Cuvinte-cheie: management, abordare integrată, resurse pentru apărare, 
reziliență, planificare.
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CADRUL GENERAL ȘI METODOLOGIC 
Fie că vorbim despre perioada agrară, despre cea industrială sau 

analizăm anii actualei epoci, marcată de digitalizare, în societatea 
umană pot fi identificate, cu un caracter de constanţă, interese și situaţii 
destabilizatoare, natura acestora fiind, în general, una economică, 
socială, diplomatică sau militară. În acest sens, mediul de securitate 
contemporan traversează o perioadă de modificări accelerate, 
având un puternic caracter fluid, ca urmare a instabilităţii relaţiilor 
internaţionale, a evoluţiei și dependenţei de tehnologie, dar și ca ecou 
al relaţiei directe dintre resursele accesibile și potenţialul stabilizator al 
statului. Nivelul de vulnerabilitate a crescut semnificativ, iar expunerea 
întregului spectru social la destabilizare este una accentuată.

În contextul multiplelor crize provocate de repetatele valuri 
pandemice, al unor situaţii de instabilitate crescută, rezultate în urma 
unor decizii politico-militare la nivel internaţional ce s-au dovedit 
nesustenabile, provocările identificării și asigurării resurselor pentru 
apărare se accentuează progresiv. În această direcţie, prezentul material 
știinţific reprezintă sinteza unui demers de cercetare al cărui obiect de 
studiu este reprezentat de abordarea integrată a managementului 
resurselor pentru apărare. Articolul conţine o parte dintre ideile 
principale și concluziile lucrării personale de disertaţie, dezvoltată în 
jurul tematicii managementului resurselor pentru apărare (Nicoară, 
2021).

Obiectivele propuse prin prezentul articol converg spre evidențierea 
elementelor fundamentale ale acestei abordări manageriale și, 
totodată, identificarea avantajelor implementării unei abordări 
integrate, precum și a mijloacelor de creștere a rezilienței domeniului 
resurselor pentru apărare, în actualul context provocator. Premisa pe 
care se fundamentează iniţierea demersului este aceea conform căreia 
integrarea reprezintă principiul de bază în susținerea și menținerea 
unității de efort în atingerea scopului/obiectivului/misiunii stabilite în 
acțiuni/operații/campanii militare, indiferent de nivelul abordat, iar 
resursele și, implicit, gestionarea integrată în mod judicios a acestora 
reprezintă aspecte definitorii ale unei abordări performante. 
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Cunoaștem că resursele pentru apărare au constituit, dintotdeauna, 
un subiect de interes. Dacă, în vremuri caracterizate de normalitate, 
atât resursele în sine, accesarea acestora, precum și instrumentele de 
gestionare construite în jurul lor au surescitat atenţia politicului, în 
perioada actuală, toate acestea au căpătat valenţe vitale. Pandemia, 
precum și mediul internaţional turbulent ne obligă să intrăm într-o 
nouă etapă și să oferim o altă interpretare realităţii înconjurătoare. 
Ne impunem să înţelegem contemporaneitatea și viitorul prin lentila 
noilor condiţii de securitate. Reafirmarea politicilor centrate pe forţă, 
slăbirea, din punct de vedere economic, a unor state și rearanjarea 
vectorilor de influenţă la nivel mondial contribuie la constituirea unor 
noi repere ale geopoliticii și geoeconomiei regionale și mondiale. 

În acest sens, pilonii pe care România și-a fundamentat și își 
menţine politica de securitate (ne referim aici la Parteneriatul strategic 
cu SUA, apartenenţa la Tratatul Nord-Atlantic și la Uniunea Europeană, 
nu în mod obligatoriu în această ordine) sunt supuși unor transformări 
considerabile și obligă la o constituire sau validare a adaptabilităţii 
statelor. În același timp, securitatea ţării noastre este ameninţată de o 
sumă de factori destabilizatori, care produc efecte considerabile și de 
durată. 

Raportându-ne la pandemia de coronavirus SARS CoV-2, observăm 
accentuarea riscurilor și a vulnerabilităţilor de la nivelul securităţii. 
Impactul economic produce deja efecte atât la nivel de decizii  
politico-strategice, cât și în strategiile de micromanagement dezvoltate 
la nivel organizaţional. Efectele nu pot fi unele delimitate temporal, 
ele având potenţialul de a se propaga pe termen mediu și chiar lung. 
Măsurile la care statul român a fost obligat să recurgă cu scopul de 
a face faţă noilor provocări au vizat nu numai aparatul administrativ 
(regândirea interacţiunii dintre componentele administraţiei publice, 
atribuirea de noi responsabilităţi sau competenţe etc.), ci și modul 
de raportare la resursele necesare soluţionării noilor provocări.  
În acest context, în care pandemia se manifestă prin repetate valuri 
de infectări, Ministerul Apărării Naţionale s-a identificat prin sprijinul 
oferit atât cu resurse umane (specialiști în domeniul medical, logistic 
sau administrativ), cât și prin implicarea unor capabilităţi de transport 
sau gestionare a situaţiilor critice.

În acest sens, principala motivaţie în alegerea acestei direcţii de 
cercetare, cea în care resursele pentru apărare oferă cadrul integrator, 
iar obiectul este reprezentat, în fapt, de modul de gestionare  
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al acestora, este dată de caracterul vital al acestui domeniu. Locul unic 
ocupat de resursele pentru apărare se reflectă atât la nivelul sectorului 
de apărare, cât și în legătura directă manifestată între atingerea 
obiectivelor organizaţionale și calitatea managementului resurselor 
disponibile. Fie că vorbim despre managementul componentelor 
de resurse de apărare – la nivel politico-militar – sau de gestionarea 
bunurilor materiale din depozitele de teritoriu ale unităţilor militare, 
modul în care este înţeleasă și soluţionată problematica resurselor 
pentru apărare este la fel de importantă.

Ținând cont de caracterul multidisciplinar al prezentei teme și 
având în vedere scopul propus, menţionez ipotezele avute în vedere, 
precum și prezentarea, pe scurt, a cadrului metodologic sub lentila 
căruia s-a desfășurat cercetarea.

Consider următoarele afirmaţii drept ipoteze ale prezentului 
demers descris în jurul modului de abordare a managementului 
resurselor pentru apărare:

• gestionarea resurselor pentru apărare reprezintă premisa/
fundamentul procesului de planificare la toate nivelurile: 
strategic, operativ, tactic;

• planificarea judicioasă a resurselor de către nivelul strategic se 
constituie în condiţie esenţială pentru gestionarea resurselor la 
nivel operativ, respectiv tactic;

• managementul integrat al resurselor, fie că ne referim la 
componentele principale ale resurselor pentru apărare de la 
nivel strategic sau la categoriile de resurse vehiculate la nivel 
tactic, reprezintă un răspuns coerent conceput să preîntâmpine 
posibilele crize generate de instabilitatea mediului de securitate 
contemporan.

În sensul conturării unei imagini expresive cu privire la componentele 
de resurse din cadrul managementului integrat al resurselor pentru 
apărare, consider ca fiind necesare clarificări asupra următoarelor 
probleme legate de domeniul resurselor pentru apărare:

a) Care sunt principalii factori cu rol de decizie în alocarea 
resurselor?

b) Care sunt elementele definitorii ale perspectivei integrate a 
managementului resurselor pentru apărare?

c) Care sunt factorii cu potenţial în creșterea rezilienţei domeniului 
resurselor pentru apărare?
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PERSPECTIVA INTEGRATĂ A MANAGEMENTULUI 
RESURSELOR PENTRU APĂRARE 
Evoluţia mediului de securitate global ne obligă la adoptarea 

unei atitudini extrem de precaute și rezervate asupra modului de 
gestionare a tuturor categoriilor de resurse. Integrarea unor structuri 
specializate cu atribuţii și competenţe explicite la nivelul resurselor 
pentru apărare, precum și interelaţionarea productivă între acestea, 
înţelegerea necesităţii implementării unei arhitecturi funcţionale 
la nivelul structurilor ce au pe rol gestionarea resurselor (un sistem 
care să aibă drept obiectiv interconectarea funcţională între resursă 
și beneficiar prin intermediul unei reţele de structuri cu roluri și 
responsabilităţi explicit stabilite) sunt premise reale ale succesului 
acţional în soluţionarea oricărui tip de provocare la nivelul securităţii. 

Problematica resurselor este, în primul rând, una de nivel strategic. 
Necesitatea unei abordări coerente la nivel politic, provocarea privind 
utilizarea judicioasă și oportună a resurselor, precum și construcţia unor 
relaţii funcţionale, la nivel interinstituţional, în vederea conceperii unor 
soluţii ferme la nevoile identificate privind resursele pentru apărare 
se constituie în forme de răspuns ce vin să preîntâmpine provocările 
mediului de securitate contemporan.

În acest sens, managementul integrat al resurselor pentru apărare, 
prin componentele sale explicit identificate și nominalizate în Carta 
Albă a apărării 2021 (p. 41), se constituie ca răspuns la instabilitatea 
și incertitudinile prezentului, din punct de vedere al climatului societal 
și de securitate. De asemenea, abordarea integrată a gestionării 
resurselor la nivel operativ și tactic vine să sprijine, punctual, în mod 
eficient, structurile de forţe implicate în diferite operaţii cu caracter 
naţional sau multinaţional.

Managementul resurselor pentru apărare este, în fapt, un 
răspuns oferit la nivel politico-militar, prin documente programatice, 
o reacţie concepută ca urmare a inflexiunilor mediului de securitate 
contemporan. Privind acest domeniu din perspectiva statului român, 
prin gestionarea corespunzătoare a resurselor sunt asigurate premisele 
esenţiale pentru acţiunile planificate a se desfășura, în scopul menţinerii 
unui climat de securitate optim, la nivel naţional.

Cadrul legal ce normează zona resurselor pentru apărare se 
bazează pe obligaţiile, cerinţele și recomandările rezultate din: 
procesul de planificare a apărării a Alianţei Nord-Atlantice, conceptul 
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strategic al Alianţei și directiva sa politică. De asemenea, în alcătuirea 
și actualizarea reglementărilor se ţine cont și de strategia de securitate 
a Uniunii Europene, precum și de celelalte documente de planificare 
a operaţiilor. Sunt avute în vedere și scenariile strategice, de la nivel 
naţional, precum și direcţiile în care se dorește a se construi politica de 
apărare a ţării noastre. 

Astfel, documentele de nivel strategic, pornind de la principalii 
piloni pe care România își fundamentează comportamentul în 
materie de securitate – parteneriatele strategice (în principal, cel cu 
Statele Unite ale Americii), angajamentul semnat în cadrul Tratatului  
Nord-Atlantic și activarea în cadrul Uniunii Europene –, au rolul de a 
dezvolta, conceptual, principalele politici în domeniile subsecvente 
securităţii și apărării naţionale. Sunt stabilite obiective, elaborate 
politici, descrise strategii și nominalizate activităţi care să ducă la 
îndeplinirea acestora. 

În domeniul resurselor pentru apărare, cadrul general de nivel 
strategic este cuprins în Programul de guvernare, respectiv în Strategia 
Națională de Apărare a Țării (2024-2020). La nivel departamental, 
direcţiile de acţiune sunt dezvoltate în Carta Albă a Apărării 2021, 
Strategia militară, Directiva de planificare a apărării (2018-2027), 
Programele majore, Planurile anuale și Precizările PPBES.

Dacă Strategia Națională de Apărare este cea care evaluează mediul 
internaţional de securitate și identifică potenţialele riscuri, ameninţări 
și vulnerabilităţi stabilind, totodată, priorităţile și obiectivele, Carta 
Albă a Apărării dezvoltă politicile privind managementul integrat al 
resurselor pentru apărare. Tot la nivel departamental, prin Programele 
majore – documente ce cuprind un orizont de timp semnificativ  
(10 ani) –, Ministerul Apărării Naţionale alocă resursele pentru 
atingerea obiectivelor stabilite (modernizare, înzestrare, instruire la 
pace, pregătire pentru misiuni, infrastructură, cooperare internaţională 
etc.). 

Analizând prevederile cadrului legal în vigoare, în mod particular 
pe cele de nivel departamental, putem observa coerenţa în abordarea 
gestionării resurselor din ultimii ani, concretizată în perspectiva 
managementului integrat al resurselor pentru apărare. Astfel, 
având ca obiectiv central „optimizarea procesului de planificare, 
alocare și utilizare a resurselor Ministerului Apărării Naționale” (Carta 
Albă a Apărării, 2021, p. 40), gestionarea resurselor se realizează 
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într-o abordare modernă, multianuală și integrată. Aceasta are la 
bază componentele de resurse pentru apărare: cea a resurselor 
umane, cea a resurselor financiare, a achiziţiilor pentru apărare, de 
cercetare-dezvoltare și inovare, componenta de infrastructură și cea a 
informaţiilor. 

Esenţa acestui tip de management al resurselor pentru apărare, 
promovat și dezvoltat în Armata României, se bazează pe o gestionare 
integrată a tuturor domeniilor specifice: planificarea forţelor, apărare 
antiaeriană, comandă, comunicaţii, control, logistică, resurse, informaţii 
pentru apărare, standardizare, medical, cercetare-dezvoltare etc.

Cunoscând contextul geopolitic în care ţara noastră poate fi 
încadrată, precum și pe cel de securitate regională și analizând 
documentele direcţionale de la nivel strategic (Programul de guvernare, 
Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024, Carta Albă a Apărării 
2016-2020, respectiv 2021-2025), identificăm drept priorităţi în modul 
de gestionare a resurselor pentru apărare următoarele: 

• alinierea la cerinţele impuse de apartenenţa la Alianţa  
Nord-Atlantică (menţinerea funcţionalităţii capabilităţilor 
existente, precum și generarea și susţinerea altor capabilităţi);

• plierea pe nevoile de securitate impuse de identificarea 
României cu una dintre ţările membre ale Uniunii Europene;

• consolidarea Parteneriatului strategic cu SUA prin utilizarea, 
în comun, a resurselor umane și crearea de capabilităţi 
compatibile cu cele ale forţelor armate ale SUA.

Aceste angajamente ale României implică o dublă poziţionare a 
ţării noastre în raport cu resursele destinate apărării: pe de o parte, 
obligă ţara noastră la a oferi acces și altor state la capabilităţile forţelor 
armate române, iar pe de altă parte, facilitează accesul României la 
resursele tuturor actorilor ce și-au asumat aceste angajamente. 

Dacă interoperabilitatea cu structurile armatelor statelor membre 
ale NATO reprezenta o prioritate în funcţie de care erau concepute 
și dezvoltate capabilităţile naţionale de apărare, programele majore 
centrându-se și ele în această zonă, se admite faptul că actualele 
tendinţe privind securitatea de la nivel regional și chiar mondial obligă 
nivelul politico-strategic naţional să analizeze oportunitatea de a 
investi resurse în direcţia dezvoltării de capabilităţi complementare și 
interoperabile cu cele ale armatelor din statele membre ale Uniunii 
Europene.
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Instabilitatea mediului internaţional, ameninţările și riscurile 
identificate la nivelul acestuia, precum și incertitudinile apărute la 
scară mondială cu privire la constituirea unor noi poli de influenţă 
geopolitică sau consolidarea altora, deja conturaţi, produc efecte (pe 
termen scurt, mediu și lung) asupra modului de gestionare a resurselor 
pentru apărare. 

La nivel strategic, regândirea modului de planificare, alocare și 
utilizare a resurselor are la bază câteva trăsături definitorii, marcate de: 

• evoluţiile economice ale statelor în ultimii ani;
• dificultăţile financiare resimţite în urma pandemiei;
• necesitatea finanţării multinaţionale a unor capabilităţi din 

domeniul securităţii;
• aplicarea sincronizată a instrumentelor de putere de la nivel 

strategic;
• integrarea, în sensul abordării, precum și al procedurilor 

utilizate, la nivelul mecanismelor interinstituţionale.
Politica de apărare este cea care stabilește obiectivele naţionale de 

securitate și obligaţiile asumate în plan internaţional. Atât dezvoltarea 
unor capabilităţi de apărare robuste, creșterea credibilităţii strategice 
în cadrul parteneriatelor și al alianţelor, precum și acordarea de sprijin 
în gestionarea situaţiilor de urgenţă altor autorităţi publice impun 
obligativitatea alocării eficiente a resurselor din punct de vedere al 
costurilor implicate. 

Adoptarea și folosirea adecvată și adaptată sistemului românesc 
de apărare a unei abordări manageriale compatibile cu sistemele 
de apărare ale statelor membre ale alianţelor reprezintă una dintre 
premisele atingerii obiectivelor apărării. În acest scop, specialiștii 
militari au considerat oportun a dezvolta un management integrat al 
resurselor de apărare care să se plieze pe nevoile sistemului de apărare 
românesc. În sensul adaptării la condiţiile concrete ale societăţii, 
acest management integrat al resurselor pentru apărare implică o 
analiză riguroasă a evoluţiilor economice, precum și identificarea 
dificultăţilor financiare la nivelul ţării noastre, dar și al celor de la 
nivelul principalelor state partenere. Regândirea modului de alocare 
și utilizare a resurselor, prioritizarea investiţiilor, finanţarea menţinerii 
funcţionalităţii capabilităţilor existente și generarea altora, considerate 
utile, sunt activităţi ce se cer a fi armonizate în cadrul procesului de 
management integrat al resurselor pentru apărare. 

Politica de 
apărare este cea 

care stabilește 
obiectivele 

naționale de 
securitate și 

obligațiile 
asumate în plan 

internațional. 
Atât dezvoltarea 
unor capabilități 

de apărare 
robuste, 

creșterea 
credibilității 

strategice 
în cadrul 

parteneriatelor 
și al alianțelor, 

precum și 
acordarea 

de sprijin în 
gestionarea 

situațiilor de 
urgență altor 

autorități 
publice impun 
obligativitatea 

alocării eficiente 
a resurselor din 

punct de vedere 
al costurilor 

implicate. 



Numărul 1/2022 188

Gabriela-Florina NICOARĂ

Provocările unui astfel de management aplicat resurselor de apărare 
sunt numeroase și cu implicaţii în diferite domenii de activitate. Astfel, 
alături de cele rezultate din necesitatea realizării unei analize coerente 
a tuturor alternativelor de alocare a resurselor identificate, dovedind 
eficienţă din punct de vedere al costurilor, provocările se regăsesc și în 
nevoia de satisfacere a exigenţelor organizaţiei militare, în ansamblu, 
precum și în ale societăţii, în ansamblu, a cărei parte activă se constituie. 
Prin această abordare se urmărește optimizarea acţiunilor întreprinse 
în legătură cu identificarea, alocarea și utilizarea resurselor și creșterea 
performanţei organizaţiei militare prin articularea tuturor activităţilor 
derulate într-o manieră unitară și integrată.

Managementul integrat al resurselor pentru apărare, mai presus 
de dimensiunea sa conceptuală, are ca obiect utilizarea oportună și 
judicioasă a resurselor necesare în vederea constituirii și întrebuinţării 
de capabilităţi militare necesare asigurării securităţii naţionale a 
României. Mai mult decât atât, vorbind despre management, înţelegem 
abordarea corelată a fazelor de planificare, organizare, conducere și 
control al întregului proces. 

Consider că principala provocare ce poate fi evidenţiată la nivelul 
gestionării resurselor pentru apărare este aceea a alocării optime a 
unor resurse limitate, identificând și folosind alternative reale, pe 
termen mediu (și lung), în condiţii de instabilitate și incertitudine, în 
scopul maximizării securităţii naţionale. 

Pornind de la premisele privind direcţiile de dezvoltare ale societăţii 
contemporane, delimitate de o evoluţie tehnologică fără precedent 
– revoluţiile tehnologice provocând atât efecte disruptive, dar, în 
același timp, și impulsuri creative (Ullman, 2021, p. 30), de schimbări 
climatice dificil de gestionat, precum și de o instabilitate semnificativă 
a relaţiilor pe plan internaţional (de natură economică, diplomatice 
sau politice), această abordare managerială obligă la extinderea 
spectrului de posibile răspunsuri generate. Numărul în creștere al celor 
care își argumentează planurile de soluţionare a posibilelor crize cu 
resurse din zona celor destinate apărării obligă la o prioritizare reală 
a nevoilor. Fie că vorbim de o criză generată de schimbările climatice, 
de una subsecventă unui context pandemic sau de nevoia de a proteja 
populaţia de terorism, ne vom îndrepta atenţia spre același fond de 
resurse disponibile. 
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Pe de altă parte, pentru a putea dezvolta un sistem integrat, care 
să ofere coerenţă, eficienţă și eficacitate în gestionarea resurselor, este 
nevoie să se parcurgă două etape semnificative. Prima dintre acestea 
se constituie în nevoia de diferenţiere și specializare a entităţilor cu 
roluri și atribuţii în această arie. Prin diferenţiere și specializare se 
atribuie roluri explicite, sarcini diferenţiate și punctuale unor structuri 
organizaţionale expres nominalizate (exemplu: la nivel strategic, pentru 
componenta de resurse umane – Direcţia Generală Management 
Resurse Umane). De asemenea, este necesar a fi evidenţiat nivelul de 
autoritate al entităţii în raport cu diferite componente sau categorii de 
resurse, din cadrul componentelor de resurse pentru apărare.

Ulterior specializării entităţilor implicate în gestionarea resurselor, 
se impune integrarea tuturor actorilor implicaţi într-o arhitectură 
de ansamblu. Această subetapă de integrare are în vedere stabilirea 
relaţiilor de comandă și control, construirea fluxurilor informaţionale, 
detalierea responsabilităţilor pe fiecare ramură, stabilirea procedurilor 
necesare, în ansamblu, stabilirea, în mod explicit, a modului de 
conlucrare, în scopul asigurării coerenţei decizionale legate de folosirea 
judicioasă a resurselor (figura nr. 1).

Figura nr. 1: Etape în dezvoltarea  unui management integrat (în concepţia autorului)

Identificarea entităţilor/structurilor cu rol activ în alocarea și 
gestionarea resurselor se va baza atât pe disponibilităţile existente în 
zona domeniului public, cât și pe potenţialul mediului privat. Această 
combinaţie între mediul public și privat poate fi o soluţie câștigătoare 
și în sensul creșterii rezilienţei domeniului resurselor de apărare, în 
contextul social contemporan.

Carta Albă a Apărării 2021 identifică obiectivul general al 
managementului integrat al resurselor pentru apărare ca fiind acela 
de a „optimiza procesul de planificare, alocare și utilizare a resurselor 
Ministerului Apărării Naționale” (Carta Albă a Apărării, ib., p. 48). 
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Esenţa acestui tip de management, la nivel strategic, pornește de la 
conceptul de planificare integrată a apărării, care desemnează, în fapt, 
coordonarea procesului de dezvoltare și menţinere a capabilităţilor 
militare în scopul îndeplinirii politicii de apărare și de alocare a 
resurselor financiare.  

Scopul declarat al implementării și folosirii acestui tip de 
management al resurselor este acela de asigurare, prin alocarea și 
utilizarea optimă de resurse, a securităţii naţionale, în orice fel de 
condiţii (normalitate, incertitudine, post-conflict etc.), într-un interval 
de timp mediu sau lung.

Consider că valoarea abordării integrate a managementului 
resurselor pentru apărare este dată de potenţialul de a asigura și 
gestiona unitar, eficient, judicios și cu economicitate toate resursele 
destinate apărării. 

Printr-un sistem de management integrat al resurselor pentru 
apărare se stabilește cadrul general, global, care să permită articularea 
ansamblului de activităţi subsecvente fiecărei componente de resurse, 
în parte, într-un tot funcţional și coerent. Acesta are în vedere integrarea, 
în cadrul domeniului de securitate, a responsabilităţilor, gradelor de 
autoritate, atribuţiilor, proceselor, activităţilor, precum și a exigenţelor 
externe domeniului și a celor proprii. Influenţele ce se manifestă asupra 
acestui cadru general, care, în esenţă, se dorește a fi unul integrator, 
nu sunt deloc puţine: pornind de la disponibilităţile statului român în 
termeni ai resurselor, continuând cu încadrarea legislativă a modului 
de gestionare a întregului spectru de activităţi legate de resursele 
pentru apărare și ajungând la capacitatea resursei umane de a înţelege 
necesitatea implementării unui astfel de management, toate acestea 
sunt reflectate sub forma unor limitări, constrângeri sau, din contră, 
sub forma unor atuuri. 

Referindu-ne la necesitatea de a menţine un climat de securitate 
sănătos, trebuie să înţelegem nevoia de implicare a unui număr 
semnificativ de instituţii ale statului, al căror obiect de activitate 
vizează întrebuinţarea resurselor pentru apărare. Una dintre aceste 
instituţii este reprezentată de Ministerul Apărării Naţionale, care este, 
în fapt, actorul principal al managementului integrat al resurselor 
pentru apărare. Pe de altă parte, esenţa acestui tip de management 
este dată de planificarea integrată a apărării. Acest concept face 
referire la un proces extrem de complex, care vizează coordonarea 
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dezvoltării de capabilităţi specifice, în scopul îndeplinirii obiectivelor 
politicii de apărare a statului român. Pentru îndeplinirea acestora se 
stabilesc direcţii specifice de acţiune. Aceste direcţii corespund ariilor 
de interes (naţional, regional, NATO, UE etc.) și se adresează nivelurilor 
organizatorice din cadrul instituţiilor sistemului naţional de apărare. 
Armonizarea acestora într-un cadru de management integrat nu poate 
decât să asigure, pe lângă o funcţionalitate adecvată, o raportare 
judicioasă la resursele pentru apărare identificate a fi disponibile. 

POTENȚIALE INFLUENȚE LA NIVELUL MANAGEMENTULUI 
RESURSELOR PENTRU APĂRARE
Ținând cont de actualul context geopolitic și geostrategic, am 

identificat următorii factori de interes ce exercită o influenţă reală 
asupra modului în care se impune gestionarea resurselor pentru 
apărare:

• reducerea semnificativă a unor categorii esenţiale de resurse;
• instabilitatea relaţiilor dintre polii de putere la nivel global;
• dorinţa de extindere a sferelor de influenţă, resimţită la fostele 

imperii;
• fenomenul migraţiei, manifestat pe fondul insuficienţei 

resurselor, a consecinţelor confruntărilor militare de lungă 
durată, a modului de guvernare manifestat într-o anume zonă 
a globului;

• terorismul și războiul de tip hibrid (cu ameninţările asimetrice 
și acţiunile neconvenţionale), conflictele multinaţionale extinse 
(cu geometrie variabilă și cu implicaţii în toate domeniile 
PMESII1). Disputele naţionale extinse și transformate ulterior 
în conflicte multinaţionale, cu actori statali și non-statali, au 
influenţat considerabil mediul de securitate global și au generat 
necesitatea reevaluărilor strategice. În acest sens, posibilitatea 
apariţiei unui front convenţional este una foarte restrânsă/
redusă și tinde spre zero;

• pandemia de coronavirus SARS CoV-2, care a dus la o stare 
generalizată de criză: de la probleme semnificative identificate 
în sistemul sanitar la relaţii divergente între statele aliate și 
până la o scădere economică semnificativă. De asemenea, 

1 Politic, militar, social, economic, informaţional și de infrastructură
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angrenarea unor resurse semnificative în zona de cercetare, 
în scopul identificării unor soluţii reale privind imunizarea 
populaţiei, precum și lupta pentru accesul cât mai rapid 
la produsele cercetării au dus la reacţii tensionate pe plan 
mondial. Scăderea nivelului economic al multor state, numărul 
semnificativ de decese, afectarea anumitor sectoare ale 
economiei (turism, alimentaţie etc.), precum și creșterea 
semnificativă a altora (industria farmaceutică, tehnologia 
digitală etc.) au contribuit la destabilizarea relaţiilor economice 
dintre state;

• slăbirea încrederii populaţiei în instituţiile suprastatale;
• evoluţia tehnologică (apariţia tehnologiilor disruptive și nevoia 

de adaptare la acest trend evolutiv);
• schimbările climatice destabilizatoare.

Consider că acești factori vin să influenţeze managementul 
resurselor pentru apărare în sensul destabilizării securităţii statului 
român și, totodată, în direcţia creșterii necesarului de resurse. Ei pot 
acţiona direct, prin influenţe nemijlocite asupra societăţii/statului 
român, dar și indirect, prin acţiunea asupra altor state, punând în 
pericol stabilitatea, securitatea sau integritatea acestora. Astfel, în 
scopul consolidării rezilienţei domeniului resurselor pentru apărare, în 
sensul prevenirii sau gestionării impactului unor asemenea ameninţări 
în vederea reducerii sau eliminării consecinţelor acestora, apreciez că 
este nevoie de o abordare integrată a tuturor resurselor. Este necesar 
să aliniem resursele destinate apărării și competenţele atribuite 
diferitelor instituţii responsabile într-o formulă integratoare, sub o 
coordonare unitară. Pe lângă aceasta, particularizând componentele 
de resurse pentru apărare (umane, financiare, de cercetare, achiziţii, 
infrastructură, informaţionale, la care putem adăuga resursele digitale), 
vom observa necesitatea implicării, în acest mecanism de consolidare 
a rezilienţei, a unor instituţii specializate (Armata, Jandarmeria etc.), 
a mediului academic, a factorului mass-media sau a unor instituţii 
neguvernamentale. Toată această zonă trebuie integrată într-un mecanism 
amplu, consolidat și coordonat unitar. 

Această paradigmă a managementului integrat poate avea un 
rol semnificativ în creșterea rezilienţei domeniului resurselor pentru 
apărare. Prin instrumente concrete, această abordare managerială 
poate facilita o mapare a resurselor disponibile, mărind semnificativ, 
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în acest mod, accesul la o imagine generală cu privire la potenţialul 
suport necesar a fi întrebuinţat în vederea soluţionării unei posibile 
crize. 

Fluxul informaţional consolidat prin canale prestabilite, cadrul 
procedural intern și intrainstituţional implementat, raportarea, în 
cunoștinţă de cauză, la specialiști din diferite domenii contribuie 
la implementarea unui proces decizional performant. Prin efort 
interinstituţional, comun, întreprins în limitele unui cadru legal 
corespunzător, pot fi stabilite obiective reale de atins, într-un proces 
de management integrat.

Acceptând, în actualul context de securitate, ca principal factor 
declanșator al unei posibile crize pandemia de coronavirus și înţelegând 
prin criză „posibilitatea unor schimbări bruște care induc amenințarea 
valorilor fundamentale, segmentul de urgență și incertitudine” 
(Chifu, 2021, p. 11), consider necesare câteva menţiuni referitoare la 
capacitatea de abordare și gestionare a crizelor în domeniul resurselor 
pentru apărare, în scopul evitării efectelor distructive asupra sistemului 
de apărare și securitate naţională. 

Necesitatea creșterii nivelului de rezilienţă a apărut ca urmare a 
nevoii statului și a societăţii de adaptare la implicaţiile subsecvente 
evoluţiei mediului de securitate. Rezilienţa domeniului resurselor 
pentru apărare poate fi accesibilă prin utilizarea unui instrumentar 
variat. Vorbind de nivelul strategic, acolo unde, în cea mai mare parte, 
resursele sunt planificare a se aloca în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite, instrumentele ce pot fi utilizate se bazează, preponderent, 
pe pregătirea și formarea, experienţa și cunoștinţele specialiștilor 
în domeniu. Astfel spus, alocarea resurselor pentru apărare se 
fundamentează, cu predilecţie, pe disponibilităţile componentei 
de resurse umane de la nivelul managementului resurselor pentru 
apărare. Aceste instrumente de creștere a gradului de rezilienţă a 
domeniului resurselor pentru apărare pot fi concretizate în:

• manifestări normative (atât preexistente declanșării crizei, cât 
și concepute și implementate odată cu declanșarea acesteia);

• consolidarea rezervelor și analizarea oportunităţii întrebuinţării 
acestora (din toate componentele de resurse);

• capabilităţi existente și care pot fi implicate în mecanismele de 
gestionare a crizei;
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• implicarea atât a actorilor din domeniul public, cât și a celor din 
sectorul privat;

• identificarea posibilităţilor de creare a unor lanţuri tehnologice 
stabile, chiar a unora cu caracter naţional. Ca urmare a 
contextului pandemic și a multiplelor crize provocate, un 
număr semnificativ de echipamente sau tehnologii nu mai pot 
fi produse, fiind generată o ruptură a lanţurilor tehnologice. 
Producţia minimă sau chiar stopată pe anumite segmente 
a dus la accesarea dificilă sau chiar la imposibilitatea intrării 
în posesia unor echipamente sau bunuri esenţiale. Astfel, 
raportarea la relaţii comerciale cât mai solide ar putea asigura 
funcţionalizatea lanţurilor de producţie pentru o parte din 
echipamentele sau produsele de importanţă majoră.

În esenţă, instabilitatea mediului internaţional, ameninţările 
și riscurile identificate la nivelul acestuia, precum și incertitudinile 
apărute, la scară mondială, cu privire la constituirea unor noi poli de 
influenţă geopolitică sau consolidarea altora, deja conturaţi, produc 
efecte (pe termen scurt, mediu și lung) asupra modului de gestionare 
a resurselor pentru apărare. Nevoia de înţelegere cât mai profundă 
a mediului de securitate, identificarea tuturor problemelor legate de 
asigurarea resurselor pentru apărare, gestionarea corespunzătoare 
a acestora într-o manieră integrată, precum și dezvoltarea rezilienţei 
domeniului resurselor vor contribui, semnificativ, la atingerea 
obiectivelor strategice stabilite în domeniul apărării și securităţii 
naţionale, întrebuinţând în mod judicios resursele disponibile. 

CONCLUZII
Abordarea integrată nu se referă la suprapunerea unor soluţii 

departamentale cu privire la alocarea resurselor, ci la alcătuirea unei 
concepţii generale, statuarea unei viziuni naţionale coerente privind 
nivelul de ambiţie al acesteia raportat la resursele și instrumentele 
deţinute. Printr-o perspectivă unică pot fi stabilite obiective strategice 
unitare. Ele pot fi îndeplinite utilizând judicios resurse și mijloace 
din diferite sfere și domenii ale socialului (cercetare, resurse umane, 
infrastructură etc.).  

Mai mult de atât, în interiorul organizaţiei militare, putem 
vorbi, pe de o parte, de o integrare pe verticală a managementului 
implementat, în care strategiile dezvoltate se aliniază strategiei 

Instabilitatea 
mediului 
internațional, 
amenințările 
și riscurile 
identificate la 
nivelul acestuia, 
precum și 
incertitudinile 
apărute, la 
scară mondială, 
cu privire la 
constituirea 
unor noi poli 
de influență 
geopolitică sau 
consolidarea 
altora, deja 
conturați, 
produc efecte 
(pe termen scurt, 
mediu și lung) 
asupra modului 
de gestionare a 
resurselor pentru 
apărare.



195

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

MANAGEMENTUL RESURSELOR PENTRU APĂRARE

Considerații privind abordarea integrată a managementului resurselor pentru apărare

fundamentale a organizaţiei militare, iar pe de altă parte, din punct 
de vedere operaţional, de o integrare pe orizontală, materializată 
printr-o compatibilitate ridicată a politicilor și practicilor dezvoltate în 
materie de resurse. Fie că ne referim la o singură structură militară sau 
ne raportăm la un ansamblu de forţe gestionate în comun, în oricare 
dintre situaţiile impuse de contextul de securitate, interconectarea 
componentelor și compatibilitatea dintre acestea (normativă, 
procedurală, de limbaj sau la nivel de instrumente) sunt cele care 
oferă funcţionalitate managementului resurselor pentru apărare, 
asigurându-i valoarea de proces integrat. 
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În interiorul 
organizației 

militare, putem 
vorbi, pe de 

o parte, de o 
integrare pe 

verticală a 
managementului 

implementat, în 
care strategiile 

dezvoltate 
se aliniază 
strategiei 

fundamentale 
a organizației 

militare, iar pe 
de altă parte, din 

punct de vedere 
operațional, 

de o integrare 
pe orizontală, 
materializată 

printr-o 
compatibilitate 

ridicată a 
politicilor și 

practicilor 
dezvoltate în 

materie de 
resurse.


