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COMANDA COMANDA ªªI CONTROLUL I CONTROLUL 
LA NIVELUL GRUPLA NIVELUL GRUPÃÃRII DE FORRII DE FORÞÞE TERESTREE TERESTRE

Locotenent-colonel Mihai-Cristian STANCU 

Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est, Sibiu

Comanda și controlul reprezintă nu numai o funcție a luptei, dar și un sistem 
care înglobează personalul, procesele, sistemul de comunicații și informatic, 
precum și punctele de comandă cu ajutorul cărora se conduce acțiunea militară 
a Grupării de Forțe Terestre/GFT și, în general, a oricărei structuri de forțe. 
Comanda și controlul, mai mult decât oricare dintre funcțiile luptei, influențează 
rezultatul acțiunii militare. 

Pentru elaborarea acestui articol, am folosit metode de analiză și cercetare 
științifică specifice sociologiei, dar cu aplicabilitate în domeniul științei militare. 
Pentru analiza comenzii și controlului ca funcție a luptei, am utilizat metoda 
culegerii de date, dar și metoda istorică, în scopul de a arăta care sunt rădăcinile 
comenzii misiunii în istoria artei militare. Ulterior, folosind metoda analizei, 
am prezentat aspectele cele mai importante privind organizarea sistemului de 
comandă și control la nivelul GFT, dar și un „cod de bune practici” în ceea ce 
privește organizarea ritmului de luptă – Battle Rythm/BR – și luarea deciziei pe 
timpul executării acțiunilor militare.

Realizarea unui sistem de comandă și control eficient la nivelul GFT este 
condiționată de respectarea principiilor comenzii și controlului și armonizarea 
proceselor de stat major desfășurate la nivelul punctelor de comandă 
organizate pe timpul acțiunilor militare, astfel încât să fie optimizat ciclul 
decizional înțelegere – analiză – planificare/sincronizare – decizie – diseminare. 

Cuvinte-cheie: control, punct de comandă, module integrate, decizie, module 
funcționale.
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COMANDA ȘI CONTROLUL ÎN ACȚIUNILE TACTICE
Comanda și controlul reprezintă nu numai o funcţie a luptei, așa 

cum se precizează în doctrina naţională la nivelul Forţelor Terestre și 
în cadrul elementelor doctrinare specifice Alianţei Nord-Atlantice și 
armatei Statelor Unite ale Americii. Reprezintă, totodată, un sistem 
care înglobează toate celelalte funcţii de luptă, prezent în fiecare 
dintre ele, determinant pentru rezultatul final al oricărei acţiuni 
militare. Dar, așa cum se stipulează în prevederile doctrinare specifice 
armatei SUA, comanda și controlul constituie o componentă a puterii 
de luptă a structurilor militare, alături de leadership, date și informaţii, 
manevră și mobilitate, sprijin prin foc, sprijin logistic și protecţie  
(F.M. 3-0, Operations, 2017, pp. 2-21). 

De asemenea, în F.T.-2, Manualul activității de stat major a 
comandamentelor din Forțele Terestre în operații, „comanda reprezintă 
autoritatea cu care este învestită o persoană pentru direcționarea, 
coordonarea și controlul forțelor militare. Comanda se bazează pe 
interacțiunea care există între comandant și subordonați”. (2019, 
p. 13). În cadrul aceleiași publicaţii doctrinare, „controlul reprezintă 
supravegherea continuă, direcționarea și coordonarea forțelor în 
conformitate cu planul și intenția comandantului”. (Ib., p. 14). 

La nivelul Grupării de Forţe Terestre/GFT, ca în cazul oricărei 
structuri militare din NATO, există două concepte privind exercitarea 
și manifestarea comenzii și controlului, și anume: comanda misiunii, 
pe care o vom denumi în continuare comanda bazată pe misiunea 
primită, și comanda bazată pe ordine detaliate. 

Comanda bazată pe misiunea primită (mission command/MC) este 
conceptul de manifestare specific la nivelul structurilor militare din 
NATO și este recomandat ca liderii militari să folosească acest mod de 
exercitare a comenzii și controlului. În acest fel, libertatea de acţiune a 
comandanţilor subordonaţi este asigurată, acestora fiindu-le precizate 
intenţia comandantului eșalonului superior și misiunea structurii, în 
scopul de a-i lăsa pe aceștia să aleagă modul în care o vor executa, prin 
planificarea și executarea sarcinilor care vor concura la îndeplinirea 
obiectivului primit.
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Comanda bazată pe misiunea primită își are originile în conceptul 
german Auftragstaktik, care este o formă de tactică militară în 
care efortul principal îl reprezintă rezultatul/obiectivul luptei și nu 
implicarea specifică în modul de executare a acesteia. Comanda bazată 
pe misiunea primită a apărut ca rezultat al reformei armatei prusace 
după înfrângerea acesteia de către armata franceză, în bătălia de la 
Jena, în 1809. Sub conducerea și coordonarea lui Helmuth von Moltke, 
responsabilii cu pregătirea și implementarea măsurilor de reformare 
a armatei prusace s-au gândit la o altă abordare privind planificarea 
campaniilor militare și conducerea forţelor pe câmpul de luptă de mari 
dimensiuni. Astfel, principala problemă a dezbaterii premergătoare 
implementării conceptului de comandă bazată pe misiunea primită a 
fost reprezentată de faptul că acei comandanţi care sunt subordonaţi 
structurilor militare de nivel mare (corp de armată, grupare de 
forţe terestre, grupare de forţe întrunite etc.) au o înţelegere mai 
bună a mediului operaţional la nivel local decât statele majore ale 
eșaloanelor superioare, ceea ce reprezintă o premisă importantă 
pentru a fi în măsură să răspundă în mod adecvat, rapid și eficient la 
ameninţările sau oportunităţile apărute pe câmpul de luptă. Cu alte 
cuvinte, comandanţii subordonaţi (de divizie, brigadă) trebuie să aibă 
autoritatea de a lua decizii în favoarea rezultatului final al acţiunii 
militare, în limitele admise de intenţia comandantului eșalonului 
superior și de misiunea primită de la acesta. După ce acest concept a 
fost aplicat, în mod experimental, în cadrul conflictelor danezo-prusac 
din anul 1864, austro-prusac din anul 1866 și franco-prusac din anul 
1870, Auftragstaktik a fost implementat în Regulamentul de instruire al 
armatei germane în anul 1888. Din acel moment, în istoria militară au 
existat numeroase exemple de întrebuinţare cu succes a conceptului de 
comandă bazată pe misiunea primită. Printre acestea, de referinţă este 
planul general elaborat de statul major al Aliaţilor, în anul 1944, pentru 
invadarea Europei și înfrângerea armatei germane. Astfel, utilizând 
acest concept, lupta forţelor aliate a fost ghidată și direcţionată de 
pe plajele din Normandia până pe malul Rinului și dincolo de acest 
obstacol natural. De asemenea, forţele coaliţiei, pe timpul războiului 
din Golf, au întrebuinţat acest concept în confruntările cu forţele 
irakinene în scopul de a le înfrânge și de a cuceri Bagdadul.    
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Comanda bazată pe ordine detaliate – detailed command/DC, 
având la bază un concept rusesc, este o modalitate de exercitare  
a comenzii și controlului care limitează sau chiar inhibă libertatea  
de acţiune a comandanţilor subordonaţi cărora le sunt precizate 
ordine și instrucţiuni de coordonare foarte amănunţite, în scopul de 
a sincroniza la maximum acţiunea militară. În condiţiile unui mediu 
operaţional caracterizat de volatilitate, nesiguranţă, complexitate 
și ambiguitate, așa cum este în prezent, comanda bazată pe ordine 
detaliate poate duce la eșecul unei acţiuni militare. Rapiditatea cu 
care se schimbă condiţiile în mediul operaţional actual nu reprezintă o 
premisă care să permită utilizarea acestui concept cu garanţia obţinerii 
rezultatelor pozitive pe câmpul de luptă.

TIPURI DE PUNCTE DE COMANDĂ LA NIVELUL GFT  
PE TIMPUL OPERAȚIILOR
Pentru a exercita funcţia de comandă și control, comandantul GFT 

are nevoie de sistemul de comandă și control, compus din personal, 
procese, sistemul de comunicaţii și informatică/SCI, precum și punctele 
de comandă. Activitatea desfășurată de către statul major, sub 
direcţionarea comandantului GFT, în cadrul punctului de comandă/
PC, permite desfășurarea tuturor proceselor de stat major în scopul 
facilitării luării deciziei pentru planificarea, pregătirea, executarea și 
evaluarea acţiunii militare. 

Deși sunt mai multe variante cu privire la elementele unui punct de 
comandă, ne vom oprim la următoarele cinci: personalul, spaţiul de lucru, 
SCI, sprijinul logistic și protecţia forţei în cadrul punctului de comandă. 

În scopul de a exercita comanda și controlul acţiunii militare, GFT 
va organiza mai multe tipuri de puncte de comandă, așa cum este 
prevăzut în documentele doctrinare specifice Forţelor Terestre. Astfel, 
la nivelul GFT, pot fi organizate patru tipuri de puncte de comandă: 
punct de comandă de bază/PC Bz. – Main Command Post/Main CP, 
punct de comandă de rezervă/PC Rz. – Alternate Command Post/ALT 
CP, punct de comandă înaintat/PC În. – Forward Command Post/FWD 
CP și punct de comandă ajutător/PC Aj. (Ib., p. 27).

Pe lângă aceste tipuri de puncte de comandă, care sunt prevăzute, 
din punct de vedere doctrinar, pentru acţiunile Forţelor Terestre, 
apreciem că pot fi adăugate două tipuri de puncte de comandă  
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care pot ajuta comandantul GFT în exercitarea comenzii și controlului: 
punct de comandă tactic – Tactical Command Post/TAC CP și punct  
de comandă pentru zona de spate/PC Sp. – Rear Command Post/ 
Rear CP.  

TAC CP reprezintă punctul de comandă cu cele mai mici dimensiuni 
pe care îl poate organiza GFT, având o mobilitate foarte mare, care îi 
permite comandantului:

• să se deplaseze în zona de operaţii;
• să obţină informaţii în timp oportun, care să-i completeze 

nivelul de înţelegere a situaţiei operaţionale;
• să intre în contact cu liderii cheie din zona de operaţii, dar și cu 

comandanţii structurilor subordonate;
• să influenţeze moralul forţelor subordonate prin prezenţa sa în 

mijlocul desfășurării acţiunilor militare. 
Pentru a putea fi în măsură să îndeplinească aceste funcţii, punctul 

de comandă tactic/TAC CP trebuie să aibă o mobilitate ridicată, un nivel 
de protecţie adecvat, o funcţionalitate minimă a SCI, dar și personal 
specializat, care să contribuie la îndeplinirea cerinţelor comandantului 
GFT privind înţelegerea situaţiei, comanda acţiunii militare și angajarea 
cu foc a ţintelor de pe câmpul de luptă.

PC Sp./Rear CP poate fi organizat pentru controlul acţiunilor de 
luptă în zona de spate a GFT. În cazul acţiunilor în zona de spate a GFT, 
comandantul are la dispoziţie două variante: să transfere controlul 
acestora către un PC Sp. comandat de către locţiitorul lui sau să 
păstreze controlul acestora prin înfiinţarea, în PC Bz./Main CP, a unui 
centru de coordonare a acţiunilor în zona de spate – Rear Operations 
Coordonation Center/ROCC, sub comanda locţiitorului șefului de stat 
major pentru sprijin – Deputy Chief of Staff for Support/DCOS SPT.  
În cazul în care comandantul GFT va opta pentru prima variantă, atunci 
PC Sp. va fi un punct de comandă separat de PC Bz. și va fi dislocat 
într-o locaţie diferită.  

Indiferent de numărul punctelor de comandă organizate la nivelul 
GFT, existenţa și dislocarea acestora trebuie să respecte o serie de 
principii, după cum urmează:

 � mobilitatea reprezintă abilitatea oricărui tip de punct de 
comandă de a anula încercările inamicului de a-l descoperi, a-l 
achiziţiona și a-l angaja cu foc. Pe măsură ce amprenta fizică, termică 
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și electromagnetică a PC este mai mică, va fi mai greu pentru mijlocele 
de informaţii, cercetare și supraveghere – Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance/ISR ale inamicului de a-l detecta. De asemenea, 
dimensiunea redusă a unui punct de comandă micșorează timpul 
necesar pentru instalarea și dezinstalarea acestuia;

 � dispersarea punctului de comandă reprezintă dispunerea 
elementelor acestuia într-un spaţiu suficient de mare, astfel încât, 
dacă unul dintre acestea a fost atacat de către mijloacele de foc ale 
inamicului, să existe posibilitatea ca celelalte elemente constitutive 
să-i poată prelua sarcinile pentru continuarea exercitării funcţiilor 
punctului de comandă;

 � redundanța în cadrul sistemului de comandă și control 
reprezintă necesitatea operaţională de a avea în permanenţă o 
variantă de rezervă în cazul în care unul dintre punctele de comandă 
nu-și mai poate îndeplini funcţiile, din diferite cauze. Astfel, la nivelul 
GFT, este obligatorie existenţa PC Rz./ALT CP, dispus într-o locaţie greu 
detectabilă de către mijloacele ISR ale inamicului. Acesta trebuie să fie 
echipat corespunzător, în așa fel încât personalul care îl încadrează să 
fie la curent cu situaţia operaţională din zona de operaţii și, în orice 
moment, să fie în măsură să preia funcţiile nu numai ale Main CP, ci și 
ale altui punct de comandă care nu poate funcţiona în condiţii optime;

 � exercitarea în mod distribuit a comenzii reprezintă abilitatea 
de a întrebuinţa SCI pentru realizarea proceselor de reach-back și  
reach-forward. Prin intermediul acestora, un anume punct de comandă 
desfășoară procese și elaborează produse în folosul celorlalte puncte 
de comandă. Spre exemplu, doar unul dintre punctele de comandă va 
fi responsabil pentru crearea, menţinerea și distribuirea către celelalte 
puncte de comandă prin procesul de reach-back/reach-forward a 
imaginii operaţionale terestre recunoscute – Recognized Ground 
Picture/RGP;

 � asigurarea în mod dispersat a comenzii și controlului reprezintă 
dislocarea personalului și asigurarea aplicaţiilor SCI pentru îndeplinirea 
atribuţiilor funcţionale ale acestuia în toate punctele de comandă 
organizate de către GFT în zona de operaţii;

 � protecția forței reprezintă capacitatea oricărui punct de 
comandă dislocat în zona de operaţii a GFT de a avea o anumită formă 
de protecţie împotriva detectării de către mijloacele ISR ale inamicului, 
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a atacurilor terestre ale acestuia, inclusiv a celor executate de către 
forţele pentru operaţii speciale, dar și a loviturilor de artilerie sau a 
celor lansate de pe platformele aeriene. De asemenea, trebuie instituite 
măsuri active și pasive de apărare antiaeriană, dar și de apărare CBRN.  

Orice variantă de organizare a sistemului de comandă și control 
la nivelul GFT, dar și de dislocare în zona de operaţii a punctelor de 
comandă trebuie să ţină cont de principiile expuse anterior. În cazul 
în care situaţia operaţională nu oferă condiţiile prielnice pentru 
respectarea principiilor enunţate anterior, comandantul GFT va trebui 
să-și asume anumite riscuri în ceea ce privește organizarea sistemului 
de comandă și control pentru o anumită acţiune militară.

MODUL DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE COMANDĂ ȘI 
CONTROL LA NIVELUL GFT
O organizare corespunzătoare a sistemului de comandă și control 

în ceea ce privește existenţa și tipul punctelor de comandă la nivelul 
GFT trebuie să fie rezultatul unei analize eficiente și critice desfășurată 
la nivelul comandamentului. Pentru a oferi o variantă optimizată 
a sistemului de comandă și control la nivelul GFT, care să răspundă 
eficient provocărilor medului operaţional actual, dar și nevoilor unei 
astfel de structuri, vom desfășura, în continuare, o analiză deductivă. 
În ceea ce privește acţiunile militare ale GFT, sistemul de comandă și 
control, mai precis punctele de comandă, trebuie să îndeplinească o 
serie de funcţii decisive pentru optimizarea ciclului decizional la nivelul 
acestei structuri, astfel:

• înţelegerea situaţiei operaţionale din zona de operaţii a GFT;
• planificarea pe termen lung a acţiunilor militare/următoarelor 

faze sau etape ale acţiunii în curs de desfășurare;
• sincronizarea acţiunilor GFT în orizontul mediu de planificare 

(24-96 de ore);
• desfășurarea procesului de targeting la nivelul GFT;
• alocarea resurselor pentru sprijinul logistic al acţiunilor militare 

ale GFT;
• controlul și coordonarea acţiunilor curente în orizontul de 

operaţii de până la 24 de ore;
• evaluarea acţiunilor militare ale GFT. 

Punctele de 
comandă trebuie 
să îndeplinească 
o serie de funcții 
decisive pentru 
optimizarea 
ciclului 
decizional, astfel: 
înțelegerea 
situației 
operaționale 
din zona de 
operații a GFT; 
planificarea pe 
termen lung 
a acțiunilor 
militare/urmă-
toarelor faze ale 
acțiunii în curs 
de desfășurare; 
sincronizarea 
acțiunilor GFT în 
orizontul mediu 
de planificare; 
desfășurarea 
procesului de 
targeting la 
nivelul GFT; 
alocarea 
resurselor pentru 
sprijinul logistic 
al acțiunilor 
militare ale 
GFT; controlul 
și coordonarea 
acțiunilor 
curente; 
evaluarea 
acțiunilor 
militare ale GFT. 



31

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Comanda și controlul la nivelul grupării de forțe terestre

Pentru a îndeplini prima funcţie, la nivelul GFT trebuie organizat 
un centru de analiză a informaţiilor culese din zona de operaţii, care 
să dezvolte produsele specifice G2-Informaţii (estimări de informaţii, 
sinteze de informaţii etc.). Prin intermediul acestora, nivelul de 
cunoaștere a situaţiei operaţionale în cadrul comandamentului 
trebuie să se îmbunătăţească, astfel încât planificarea și sincronizarea 
acţiunilor GFT să fie executate în funcţie de cele mai bune/actualizate 
informaţii pe care statul major le are la dispoziţie. Având în vedere 
consistenţa și mărimea unui astfel de centru de analiză a informaţiilor 
(cuprinde analiști pentru toate disciplinele de informaţii), apreciem  
că acesta trebuie să fie dispus în PC Bz./Main CP al GFT.

În ceea ce privește îndeplinirea funcţiei de planificare specifică 
punctelor de comandă, în cadrul PC Bz./Main CP al GFT trebuie 
să existe un modul de planificare pe termen lung, responsabil cu 
planificarea următoarei acţiuni militare sau a următoarei faze/etape a 
acţiunii militare în curs de desfășurare. Acest modul de planificare pe 
termen lung – Future Plans/FUPLANS va fi organizat în jurul structurii  
G5-Planuri și va cuprinde ofiţeri de stat major experţi în fiecare 
domeniu funcţional – comandă și control, informaţii, manevră, sprijin 
prin foc, sprijin logistic, protecţie și activităţi informaţionale. 

Sincronizarea acţiunilor GFT în orizontul mediu de planificare va fi 
realizată în cadrul modulului special organizat la nivelul PC Bz./Main 
CP al GFT, care are la bază structura G35-Operaţii viitoare – Future 
Operations/FUOPS. Prin augmentarea G35 cu ofiţeri de stat major 
specialiști în fiecare domeniu funcţional al acţiunilor militare, va fi creat 
un modul capabil să răspundă provocărilor procesului de sincronizare 
și planificare pe termen mediu a acţiunii militare, în orizontul de 
timp cuprins între următoarele 24 și 96 de ore. De fapt, organizarea 
modulului FUOPS trebuie să fie o replică fidelă a modulului FUPLANS, 
cu un plus în ceea ce înseamnă structura de targeting și de informaţii 
din cadrul acesteia, care ar trebui să fie mai numeroasă. Acest lucru 
este generat de faptul că efortul GFT pe timpul execuţiei acţiunii 
militare este reprezentat de orizontul mediu de planificare în scopul de 
a crea condiţiile favorabile pentru structurile de forţe luptătoare din 
subordine (divizii sau corpuri de armată) de a angaja lupta cu un inamic 
cu capacitate de luptă diminuată, astfel încât să fie garantat succesul 
în luptă. 
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Procesul de targeting specific celei de-a patra funcţii are două 
componente: targetingul planificat și cel dinamic. Pentru cel planificat, 
structura de comandă și control a sprijinului prin foc de la nivelul GFT 
va augmenta modulele FUOPS și FUPLANS în scopul de a pre-planifica 
ţintele pentru structurile de sprijin prin foc conduse și coordonate 
de către GFT. Pentru targetingul dinamic, va fi organizat un centru de 
sprijin prin foc – Fire Support Center/FSC la nivelul centrului de operaţii 
curente – Current Operations Center/COC. Dacă, pentru o perioadă 
limitată de timp, GFT va integra capabilităţi de nivel întrunit (ISR, forţe 
aeriene/fixed wings etc.) în acţiunile sale militare, atunci, la nivelul 
COC, trebuie organizat un centru de integrare a acţiunilor terestre și 
aeriene – Joint Air Ground Integration Center/JAGIC. 

În scopul de a aloca resursele necesare executării acţiunii militare 
de către GFT, ar trebui organizat un modul de resurse fie în cadrul  
PC Bz./Main CP, fie într-un PC Sp./Rear CP, care să fie responsabil cu 
generarea și aprovizionarea cu resurse materiale și umane în scopul 
desfășurării cu succes a acţiunii militare. Desigur că personal din cadrul 
structurii de sprijin logistic va augmenta modulele FUPLANS și FUOPS, 
precum și COC în scopul de a oferi experienţa necesară proceselor 
de planificare, sincronizare și control al acţiunilor militare în ceea ce 
privește alocarea resurselor. Spre exemplu, în COC este obligatorie 
prezenţa specialiștilor de mișcare și transport – Movement and 
Transportation/M&T din cadrul modulului sprijin logistic, astfel încât 
COC să fie informat cu privire la fluxul deplasărilor din zona de spate 
a GFT. De asemenea, în cadrul COC ar trebui să existe și o celulă de 
sprijin medical al operaţiilor curente – Medical Operations/MEDOPS, 
responsabilă cu controlul și coordonarea evacuărilor medicale în zona 
de operaţii a GFT.

Controlul și coordonarea acţiunilor curente în orizontul de operaţii 
de până la 24 de ore trebuie să fie realizat din centrul de operaţii 
curente/COC. Acest centru ar trebui să fie dispus într-un PC În./FWD 
CP, care să-i ofere comandantului posibilitatea de a conduce acţiunea 
militară dintr-un alt punct de comandă decât PC Bz., atunci când 
situaţia o cere:

• pentru executarea unei acţiuni la nivelul GFT care necesită un 
grad mare de coordonare în zona de desfășurare a acţiunilor de 
luptă la contact, cum este forţarea/trecerea unui curs de apă 
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simultan cu două structuri de forţe luptătoare (divizii, corpuri 
de armată) în eșalonul I;

• executarea unei treceri către înainte prin dispozitivul forţelor 
proprii – Forward Passage of Lines/FPOL, atunci când GFT 
acţionează cu cel puţin două structuri de forţe luptătoare în 
eșalonul I.

De asemenea, în cadrul PC În./FWD CP ar trebui să existe și o 
echipă de planificare a acţiunilor pe termen scurt – Current Operation 
Planning Team/COPT, cu efecte în orizontul de operaţii de până la  
24 de ore, cum ar fi, spre exemplu, situaţia care reclamă introducerea 
în luptă a rezervei GFT și, ulterior, regenerarea acesteia.  

Evaluarea acţiunilor militare, întocmai ca procesul de targeting, are 
două componente: evaluarea acţiunilor curente ale GFT și evaluarea 
generală a operaţiei. Evaluarea acţiunilor curente se realizează în COC 
și se bazează pe:

• evaluarea pierderilor provocate inamicului prin angajarea cu 
foc a ţintelor – Battle Damage Assessment/BDA;

• evaluarea condiţiilor stabilite a fi îndeplinite în orizontul de 
operaţii de până la 24 de ore în întreaga zonă de operaţii a 
GFT (în funcţie de cadrul operaţional utilizat, acestea pot fi 
împărţite în condiţii pentru zona operaţiilor în adâncime/DEEP, 
la contact/CLOSE și în spate/REAR).

Evaluarea generală a operaţiei se bazează pe indicatorii de 
performanţă – Measures of Performance/MoP și indicatorii de 
eficacitate – Measure of Effectiveness/MOE utilizaţi de către structura 
G5-Planuri din cadrul GFT pentru a arăta starea acţiunii militare la un 
moment dat. Astfel, la nivelul GFT, ar trebui să existe o serie de puncte 
de comandă care să sprijine comandantul în realizarea comenzii și a 
controlului acţiunilor militare. Astfel, comanda și controlul forţelor din 
subordinea GFT ar trebui să se realizeze prin organizarea PC Bz./Main 
CP, PC Rz./ALT CP, PC În./FWD CP, PC Tactic/TAC CP și PC pentru zona 
de spate/Rear CP. Funcţia îndeplinită de către PC Ajutător, așa cum 
este el descris în documentele doctrinare ale Forţelor Terestre, poate 
fi îndeplinită de către TAC CP. (Ib., p. 29).

La rândul lor, aceste puncte de comandă ar trebui organizate atât 
pe module funcţionale, cât și pe module integrate. În opinia noastră, 
organizarea pe modulele integrate este optimă, având unul dintre 
modulele funcţionale ca lider, în jurul căruia va fi organizat modulul. 
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În acest fel, modulele integrate vor fi responsabile cu acţiunile militare 
ale GFT în toate orizonturile de timp (curent, mediu și lung), fără a 
exista posibilitatea de a rămâne vreo porţiune neacoperită. 

CICLUL DECIZIONAL PE TIMPUL EXECUTĂRII  
ACȚIUNILOR MILITARE DE CĂTRE GFT
Adiţional faţă de organizarea sistemului de comandă și control 

în așa fel încât comandantul GFT să fie sprijinit în exercitarea 
comenzii și controlului forţelor din subordine, este necesar ca 
activitatea comandamentului, indiferent de punctul de comandă 
în care își îndeplinește atribuţiunile de serviciu, să fie reglată printr-
un document de stat major care să pună în ordine succesiunea de 
desfășurare a proceselor de stat major. Documentul de stat major care 
reglementează activitatea comandamentului este ritmul de luptă/BR 
care are ca scop standardizarea activităţilor, astfel încât acestea să fie 
desfășurate în sprijinul ciclului decizional la nivelul GFT – înţelegere, 
analiză, planificare/sincronizare, decizie, diseminare.

Când discutăm de BR, trebuie să avem în vedere două aspecte. 
Primul este faptul că acesta trebuie organizat astfel încât să existe 
o logică în ceea ce privește succesiunea activităţilor, pentru ca, în 
cadrul ședinţelor de luare a deciziilor – Board (ex.: Assessment Board, 
Targeting Board etc.), comandantului GFT să-i fie puse la dispoziţie cele 
mai bune informaţii care să sprijine decizia sa. De asemenea, produsele 
elaborate în urma întâlnirilor, a grupurilor de lucru și a ședinţelor de 
luare a deciziei la nivelul GFT ar trebui să furnizeze informaţii utile 
pentru activităţile din BR-ul eșalonului superior. Al doilea aspect este 
legat de viteza de desfășurare a activităţilor în BR. Este cunoscut faptul 
că, în condiţiile mediului operaţional actual, structura care reușește să 
impună ritmul acţiunilor de luptă este cea care va câștiga iniţiativa, 
mai departe libertatea de acţiune și va obliga inamicul să aibă o 
atitudine reactivă pe câmpul de luptă. De aceea, ritmul de desfășurare 
a activităţilor în BR trebuie să fie ajustat astfel încât ciclul decizional la 
nivelul GFT să fie mai scurt decât cel al inamicului cu care se confruntă 
pe câmpul de luptă. În acest fel, decizia comandatului GFT este luată 
mai rapid decât cea a comandantului inamic, obligându-l pe acesta să 
fie în permanenţă reactiv. Bineînţeles că viteza de luare a deciziei nu ar 
ajuta prea mult dacă statul major nu ar fi în măsură să analizeze corect 
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și cât mai detaliat situaţia, astfel încât să-i ofere comandantului cât 
mai multe variante, încercând să problematizeze cât mai mult lupta, 
să găsească și să ofere răspunsul la cât mai multe întrebări de tipul  
„What if?” în timpul avut la dispoziţie. 

Activităţile și procesele de stat major specifice BR-ului trebuie 
să fie strâns relaţionate cu ciclul decizional la nivelul GFT, pe timpul 
desfășurării acţiunii militare. Astfel, de regulă, ciclul BR-ului este 
declanșat de o ședinţă de informare cu privire la înţelegerea situaţiei 
operaţionale curente – Situational Awareness Briefing/SAB. În cadrul 
SAB, statul major prezintă comandantului situaţia operaţională 
actualizată în zona de operaţii și sunt identificate principalele probleme 
care pot influenţa acţiunile militare ale GFT pentru perioada următoare. 
Aceste probleme pot fi de o anvergură mai mică sau mai mare și pot 
fi specifice oricărui domeniu funcţional. Spre exemplu, în cazul în care 
GFT este implicată într-o acţiune de trecere a unui curs de apă mediu 
sau mare, peste care a organizat mai multe puncte/locuri de trecere 
pe poduri de pontoane, iar prognoza meteorologică anunţă precipitaţii 
în cantităţi mari, cu posibile inundări ale bazinului cursului de apă, o 
problemă care va merge mai departe pe ciclul decizional este legată 
de starea de operativitate a trecerilor amenajate peste cursul de apă.

Toate problemele identificate pe timpul SAB vor fi subiectul 
unei analize aprofundate într-un grup de lucru pentru sincronizarea 
activităţilor zilnice – Daily Activities Synchronization Working Group/
DASWG. În cadrul acestuia, fiecare dintre problemele identificate 
va deveni subiect de dezbatere, iar fiecare dintre reprezentanţii 
domeniilor funcţionale își va expune părerea în raport cu problema 
respectivă. În mod normal, pentru următoarele 24-48 de ore, nu ar 
trebui să fie probleme care să necesite intervenţia statului major al 
GFT pentru remedierea acestora, ci, mai degrabă, mici sincronizări 
ale acţiunilor viitoare în timp și în spaţiu. Efectele probabile ale 
problemelor trebuie determinate cu precizie/estimate, astfel încât 
acţiunile necesare pentru a fi executate de către GFT în scopul de 
a contracara aceste efecte să poată fi încadrate în timp și în spaţiu.  
Pentru a continua exemplul prezentat, să presupunem că ploile 
abundente vor cădea în următoarele 24 de ore, iar inundarea bazinului 
cursului de apă va avea efecte în următoarele 48-72 de ore. La finalul 
acestui grup de lucru, participanţii trebuie să determine care sunt 
problemele care vor influenţa în mod hotărâtor acţiunile GFT în viitor, 
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pe care trebuie să le ia în considerare pentru mai târziu, pe timpul fazei 
de planificare/sincronizare, astfel încât să-i prezinte comandantului, în 
ședinţa de luare a deciziei, una sau mai multe recomandări în scopul de 
a înlătura/limita efectele acestor probleme.

Problemele identificate și analizate care merită să devină obiectul 
unui proces de planificare/sincronizare vor fi abordate în continuare în 
cadrul modulelor FUOPS sau FUPLANS, în scopul de a oferi soluţii de 
rezolvare a acestora. Unele dintre probleme vor necesita soluţii simple, 
doar de sincronizare și minime ajustări aduse planului de operaţii – 
Operation Plan/OPLAN în ceea ce privește schema de manevră, 
dispozitivul de luptă sau organizarea pentru misiune, iar altele vor 
necesita constituirea unor echipe integrate de planificare/sincronizare 
pentru a-i oferi comandantului GFT cel puţin două cursuri de acţiune 
diferite în cadrul ședinţei de luare a deciziei. În acest caz, vor exista 
schimbări de esenţă în ceea ce privește schema de manevră, sarcinile 
structurilor subordonate și instrucţiunile de coordonare la nivelul GFT. 
În cazul ploilor abundente care vor afecta bazinul hidrografic al cursului 
de apă în sectorul/locurile de trecere pentru următoarele 48-72 de 
ore, probabil că va fi nevoie de constituirea acestor echipe integrate de 
planificare/sincronizare care să elaboreze cursuri de acţiune în ceea ce 
privește trecerea GFT peste cursul de apă, deoarece condiţiile meteo 
vor influenţa executarea sarcinilor deja primite de către structurile 
subordonate, schema de manevră, dar și instrucţiunile de coordonare 
în ceea ce privește timpul și spaţiul. 

Soluţiile găsite de către statul major în cadrul modulelor FUOPS și 
FUPLANS vor fi supuse atenţiei comandantului în cadrul ședinţei DASB. 
Pe timpul acestei ședinţe, sunt prezentate problemele identificate și 
analizate în ordine cronologică, începând cu următoarele 24 de ore 
până la următoarele 120 de ore. De reţinut este faptul că, în mod 
normal, statul major va căuta să obţină decizia comandantului pentru 
sincronizarea acţiunilor în următoarele 72-96 de ore, având în vedere 
faptul că GFT poate fi organizat pe divizii sau corpuri. Pentru intervale 
mai mici de 72 de ore, este improbabil ca sincronizarea acţiunilor să 
poată fi realizată. Pentru fiecare dintre aceste probleme îi sunt propuse 
comandantului soluţiile găsite de către statul major pentru remedierea 
acestora. În cazul în care statul major trebuie să prezinte două sau 
mai multe cursuri de acţiune pentru luarea unei decizii în scopul de a 
rezolva problema identificată, acestea sunt prezentate comandatului  
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în volum complet – schema de manevră, sarcinile/misiunile structurilor 
subordonate, instrucţiunile de coordonare, dar și problemele specifice 
fiecărui domeniu funcţional al operaţiei. La finalul DASB, comandatul 
GFT trebuie să comunice decizia sa cu privire la soluţiile propuse de 
către statul major pentru remedierea problemelor identificate și 
analizate.

Mai departe, pe baza deciziilor luate de către comandant, statul 
major al GFT trece la implementarea acestora prin ordine fragmentare 
– Fragmentary Order/FRAGO, ajustări aduse schemei de manevră, 
matricei de sprijin al deciziei – Decision Support Matrix/DSM, overlayului 
de sprijin al deciziei – Decision Support Overlay/DSO și matricei de 
sincronizare – Synchronization Matrix/SynchMat. Deciziile luate de 
către comandantul GFT, precum și modul de implementare a acestora 
vor fi diseminate de către structurile subordonate în cadrul ședinţei 
de informare a comandantului – Commander Update Brief/CUB. În 
timpul acestei ședinţe, comandantul GFT transmite comandanţilor 
subordonaţi/ofiţerilor de legătură deciziile pe care le-a luat în DASB și 
lasă statul major să prezinte produsele elaborate în acest sens.

Toate celelalte întâlniri, grupuri de lucru sau ședinţe de luare a 
deciziei din cadrul BR-ului ar trebui să fie stabilite în funcţie de cele 
patru ședinţe pe baza cărora comandantul GFT ia decizia pe timpul 
desfășurării luptei. BR trebuie să fie un document logic, simplu, coerent 
și „aerisit”. Tendinţa actuală a statelor majore este de a supraaglomera 
BR-ul, în scopul de a avea cât mai multe ședinţe și, implicit, cât mai 
multe produse, dar și din cauza lipsei de experienţă. 

CONCLUZII
Din studiul bibliografiei destinate pentru reglementarea în ceea 

ce privește organizarea sistemului de comandă și control la nivel de 
divizie, corp sau GFT, dar și din experienţa acumulată prin participarea 
la diverse exerciţii naţionale și multinaţionale, au reieșit o serie de 
concluzii pe care le vom prezenta cititorilor în cele ce urmează.

În primul rând, trebuie avut în vedere faptul că, la nivelul GFT și al 
tuturor structurilor din Forţele Terestre, comanda bazată pe misiunea 
primită reprezintă un aspect cheie al abordării manevriere. Aceasta oferă 
comandanţilor subordonaţi flexibilitatea și autoritatea de a exploata 
vulnerabilităţile din dispozitivul adversarului pe măsură ce acestea 
sunt identificate (F.T.-1, Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, 2017, 
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p. 59). Pentru ca acest concept să devină realitate în cadrul acţiunilor 
militare, ar trebui ca statul major și comandantul GFT să se concentreze 
pe transmiterea, către structurile subordonate, a misiunilor pe care  
le au prin intermediul ordinelor emise – mission-type orders. În acest fel, 
comandanţii structurilor subordonate vor cunoaște misiunea pe care o 
au de îndeplinit și scopul acesteia, maximizând, astfel, libertatea de 
acţiune a acestora privind modalitatea de îndeplinire a misiunii primite. 
Astfel de ordine de operaţii – Operations Order/OPORD pun accentul 
pe misiunea GFT, intenţia comandantului, concepţia de operaţii a GFT, 
misiunile structurilor subordonate și instrucţiunile de coordonare 
esenţiale pentru executarea acţiunii militare. Deci, comanda bazată 
pe misiunea primită presupune o simplificare a OPORD elaborat de 
către statul major al GFT, fără a pierde din vedere detaliile esenţiale, în 
sensul în care, în paragraful 3 – Execuţia, vor avea prioritate misiunile 
structurilor subordonate și nu o multitudine de sarcini specificate, care 
să limiteze libertatea de acţiune în timp și în spaţiu a comandanţilor 
subordonaţi. 

În ceea ce privește organizarea sistemului de comandă și control la 
nivelul GFT, apreciem că acesta trebuie să cuprindă următoarele tipuri 
de puncte de comandă:

 � PC Bz./Main CP, care să fie responsabil pentru înţelegerea 
situaţiei, planificarea pe termen lung, planificarea pe termen mediu 
și sincronizarea acţiunilor, procesul de targeting planificat, dar și 
evaluarea generală a operaţiei; 

 � PC În./FWD CP, care să fie responsabil cu controlul și coordonarea 
acţiunilor curente în orizontul de operaţii de până la 24 de ore în toată 
zona de operaţii a GFT, precum și cu evaluarea acţiunilor curente.  
În cadrul PC În./FWD CP va fi dislocat COC, dar și o celulă de planificare 
a acţiunilor cu efecte de până la 24 de ore/COPT;

 � PC Sp./Rear CP, care să fie responsabil cu alocarea resurselor 
pentru acţiunile militare ale GFT, de planificare și coordonare a 
acţiunilor în zona de spate, dar și de securitate a zonei de spate. Pentru 
planificarea acţiunilor în zona de spate, PC Sp./Rear CP trebuie să se 
coordoneze cu modulele FUOPS și FUPLANS din cadrul PC Bz./Main CP. 
Pentru realizarea coordonării acţiunilor în zona de spate, personalul din 
PC Sp./Rear CP va coopera cu PC În./FWD CP, prin utilizarea ofiţerilor/
echipelor de legătură în cadrul COC. PC Sp./Rear CP este unul foarte 
important în cadrul sistemului de comandă și control al GFT, deoarece, 
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în zona de spate, vor fi desfășurate o serie de acţiuni – aprovizionări 
logistice, evacuări de personal și tehnică deteriorată/avariată, 
controlul/securitatea căilor de comunicaţie, angajarea liderilor cheie  
ai autorităţilor locale civile și militare, controlul și evidenţa prizonierilor 
de război etc. De aceea, este recomandat ca acest tip de punct de 
comandă să existe în cadrul sistemului de comandă și control la nivelul 
GFT, în locul opţiunii de a folosi ROCC pentru coordonarea acţiunilor în 
zona de spate;

 � PC tactic/TAC CP, care să fie elementul mobil de comandă 
utilizat de către comandantul GFT, pentru perioade scurte de timp, 
în care își dorește să completeze înţelegerea situaţiei operaţionale 
cu informaţii proaspete din zona de desfășurare a acţiunilor decisive 
pe câmpul de luptă, dar și atunci când își dorește să crească moralul 
forţelor din subordine;

 � PC Rz./ALT CP este responsabil cu menţinerea actualizată a 
situaţiei operaţionale în zona de operaţii a GFT în cadrul acestuia, astfel 
încât, în momentul în care unul dintre punctele de comandă anterior 
menţionate nu își poate îndeplini funcţiile în mod eficient, din diferite 
motive, atunci PC Rz. să reprezinte o opţiune viabilă la îndemâna 
comandantului GFT. Pentru organizarea acestuia, la nivelul GFT există 
două soluţii. Prima este cea în care PC pentru zona de spate/Rear CP 
îndeplinește și rolul de PC Rz., având în vedere că acesta este la curent 
cu situaţia din toată zona de operaţii prin legătura pe care o are cu PC 
În./FWD CP, dar și cu PC Bz./Main CP în ceea ce privește activităţile de 
planificare pe termen mediu și lung. O altă soluţie pentru organizarea 
PC Rz./ALT CP este reprezentată de fracţionarea PC Bz./Main CP în două 
puncte de comandă identice, astfel încât, dacă oricare dintre acestea 
nu poate funcţiona, celălalt să poată îndeplini funcţiile specifice PC 
Bz./Main CP.

Pentru conducerea activităţilor în cele cinci tipuri de puncte 
de comandă propuse pentru a fi organizate în cadrul sistemului de 
comandă și control al GFT trebuie stabilite responsabilităţi clare. 
Astfel, suntem de părere că PC În./FWD CP trebuie să fie condus de 
către comandantul GFT, atunci când acesta nu este în PC tactic/TAC CP. 
De asemenea, activităţile în cadrul acestui tip de punct de comandă 
ar trebui să fie responsabilitatea locţiitorului pentru operaţii al șefului 
de stat major al GFT – Deputy Chief of Staff for Operations/DCOSOPS. 
Comandantul PC Bz./Main CP ar trebui să fie șeful de stat major al GFT, 
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sprijinit de către locţiitorul lui pentru planuri – Deputy Chief of Staff  
for Plans/DCOS PLANS în scopul de a coordona procesele de planificare 
pe termen mediu și lung desfășurate în cadrul acestuia, dar și procesul  
de targeting planificat. În situaţia în care se ia decizia pentru fracţionarea 
PC Bz./Main CP în două structuri identice pentru a organiza PC Rz./ALT 
CP, atunci responsabilitatea conducerii activităţilor în cadrul acestora 
va fi împărţită între cei doi decidenţi. Conducerea PC pentru zona de 
spate/Rear CP îi revine locţiitorului comandantului GFT, fiind sprijinit 
de către locţiitorul pentru sprijin al șefului de stat major/DCOS SPT.

O ultimă concluzie pe care dorim să o aducem în atenţia cititorilor 
este legată de BR. Responsabilitatea direcţionării elaborării BR-ului la 
nivelul GFT aparţine șefului de stat major – Chief of Staff/COS. Acesta 
va stabili grupurile de lucru, întâlnirile și ședinţele de luare a deciziilor 
care trebuie desfășurate în funcţie de două aspecte: ciclul decizional 
la nivelul GFT și BR-ul eșalonului superior, dar și al structurilor 
subordonate. Structura de management informaţional și al proceselor 
de stat major la nivelul GFT este responsabilă cu sincronizarea 
activităţilor din BR în funcţie de timpul și locul de desfășurare a 
grupurilor de lucru, întâlnirilor sau ședinţelor de luare a deciziilor. 
Fiecare modul funcţional este responsabil cu managementul activităţii 
pe care trebuie să o organizeze și să o conducă – de exemplu, grupul de 
lucru pentru evaluarea operaţiei – Assessment Working Group/AWG 
este responsabilitatea G-5 Planuri. De regulă, la acest nivel, ciclul BR-
ului este de 96 de ore, fiind sincronizat cu ciclul de eliberare a ordinului 
de misiuni aeriene – Air Tasking Order/ATO. În cadrul exerciţiilor 
multinaţionale, atunci când se antrenează structurile militare pentru 
un conflict de intensitate mare împotriva unui inamic cu capabilităţi 
similare – high intensity peer-to-peer conflict, există o tendinţă de a 
micșora ciclul BR-ului, uneori acesta ajungând până la 24 de ore. Acest 
fapt se datorează intenţiei de a antrena statele majore în condiţiile des 
schimbătoare specifice mediului operaţional curent, dar și de a reduce 
timpul ciclului decizional la nivelul GFT sub cel necesar comandantului 
inamicului, pentru a lua o decizie, astfel încât acesta să fie reactiv pe 
câmpul de luptă.

Comanda și controlul la nivelul GFT reprezintă un element decisiv 
în aplicarea puterii de luptă a acestei structuri asupra inamicului în 
mediul operaţional. Este funcţie a luptei, dar și sistem, în același timp, 
fiind prezentă în oricare dintre funcţiile luptei, precum și în cadrul 
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proceselor de stat major ale GFT. Adaptabilitatea, creativitatea și 
asigurarea libertăţii de acţiune constituie cheia succesului în aplicarea 
acestei funcţii de luptă, dar și în organizarea sistemului de comandă și 
control la nivelul GFT, în condiţiile confruntării cu un inamic agil, rapid 
și adaptabil.
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