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O MOO MOªªTENIRE DE LA 1864TENIRE DE LA 1864

Drumul spre modernitate al Oștirii Române a început în 1859, 
odată cu instituirea Corpului de Stat Major General al Principatelor 
Unite, actualmente Statul Major al Apărării. 

La numai câţiva ani, în 1864, un grup de nouă căpitani, absolvenţi 
ai celei dintâi promoţii a Şcolii de cadeţi din Bucureşti, a avut iniţiativa 
creării unei „reviste de ştiinţă, artă şi istorie militară”, cu denumirea 
„România Militară”.

Iniţiatorii acestui demers publicistic – G. Slăniceanu (căpitan, 
şeful Batalionului de Geniu), A. Gramont (căpitan de stat major),  
G. Borănescu (căpitan de geniu), G. Anghelescu (căpitan de stat major), 
A. Anghelescu (căpitan de artilerie), E. Arion (căpitan de artilerie),  
E. Boteanu (căpitan de stat major), E. Pencovici (căpitan de stat 
major) şi C. Barozzi (căpitan de geniu) –, educaţi nu doar în România,  
ci şi în străinătate, erau animaţi de necesitatea dezvoltării, şi în Armata 
Română, a unei activităţi teoretice consistente. 

Programul1 revistei, inclus încă din primul număr, apărut la  
15 februarie 1864, conţinea idei şi demersuri novatoare, cu scopul de: 

„- a lucra la organizarea sistemului nostru militar, ce Camera 
legiuitoare este chemată în curând a-l hotărî; 

- a aduna şi a cerceta instituţiile vechi militare ale Patriei, instituţii 
ce au făcut atâtea veacuri gloria României şi ne-au asigurat existenţa;

- a trata, în lipsă de orice uvraje militare, tot ce se raportă la 
instrucţia Oastei, baza cea mai solidă a armatei;

- a întreţine pe Oşteanul Român cu cunoştinţa evenimentelor 
militare ce se petrec în lume;

- a veni să lucrăm împreună şi din toată inima la înălţarea şi 
consolidarea edificiului ce este menit să asigure viitorul patriei 
noastre”2.

Publicaţie independentă, dar aflată sub egida Ministerului de 
Război, „România Militară” şi-a încetat apariţia în 1866, din lipsă de 
fonduri şi de abonaţi. Va reapărea după un sfert de veac, în 1891, tot la 
iniţiativa unui grup de ofiţeri din Marele Stat Major, care îşi propuneau 
„reproducerea studiilor serioase de organizare, 
de strategie, de arta de a conduce trupele în orice 
circumstanţe”3. La scurt timp, prin Înaltul Decret 
Regal nr. 3663 din 8 decembrie 1897, „România 
Militară” a devenit, de la 1 ianuarie 1898, „organul 
oficial de publicitate al Marelui Stat Major”. 

1 Din trecutul României Militare cu prilejul aniversării a 75 de ani de la apariţia ei în viaţa 
armatei. 1864-1939, București, 1939, p. 31.

2 Ibidem, p. 32.
3 România Militară, nr. 1, 1891, p. 6.
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Sprijinul logistic al acțiunilor militare în secolul XXI

Acțiunea militară, în general, și lupta armată, în special, ca 
fenomene sociale și ca practici umane, au avut în permanență 

nevoie de suportul tehnic și material pentru a fi atinse obiectivele 
politice propuse. Logistica joacă un rol cheie în orice tip de acțiune 
militară, indiferent dacă este o acțiune de război, o operațiune alta 
decât războiul sau, pur și simplu, un exercițiu tactic-aplicativ.  
Ori de câte ori sunt folosite structuri militare, ele trebuie asigurate din 
punct de vedere logistic. Într-un cuvânt, sprijinul logistic se exprimă în 
același mod, fie pe timp de pace, fie în situații de criză sau la război, 
după cum la fel se întâmplă în contextul operațiunilor nonmilitare. 
Războiul, în toată complexitatea manifestării sale beligerante, este 
susținut în mod nemijlocit de dimensiunea economică a națiunii (sau a 
alianței), logistica militară fiind veriga cea mai importantă a legăturii 
dintre capacitatea economică a țării și forțele sale armate.

Acțiunile militare din prezent pot fi extrem de eficiente, 
extrem de distructive și, în același timp, selective, putând 

fi aplicate lovituri cu mare precizie, care să-l determine pe adversar 
să se declare rapid înfrânt, politic și militar, încercându-se, astfel, să 
se elimine efectele colaterale ale războiului: distrugeri civile majore 
și pierderi semnificative de personal necombatant. Actualul sistem 
economic global depășește frontierele politice și geografice ale statelor.  
Într-un anumit fel, determină apariția unui nou tip de război, 
caracterizat prin sporirea confruntării în domenii altele decât cele 
care constituie esența luptei armate, cum ar fi: economic, mediatic, 
doctrinar etc. Prin urmare, în războiul modern, logistica are valenţe 
noi, având în vedere reorientarea strategiilor de desfăşurare a acestuia, 
calitatea factorului uman angajat, precum şi nivelul tehnic ridicat 
încorporat în mijloacele de luptă. Se modifică în mod esențial spațiul 
luptei, timpul se „contractă”, ritmul este alert. Crește, de asemenea, 
mobilitatea forțelor, distanțele se măresc pe tot cuprinsul și în toate 
formele luptei, una dintre componentele de bază ale războiului, 
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suportul logistic, plasându-se în spațiile complementare și adiacente 
spațiului de luptă real. Aceste distanțe, din ce în ce mai mari, între 
forțele luptătoare proprii și cele ale adversarului impun logisticienilor 
militari lungimea câmpului de luptă. Practic, conflictele „moderne” au 
evidenţiat pe deplin rolul dezvoltării tehnologice (sisteme integrate de 
arme de nivel tehnologic ridicat, digitizarea câmpului de luptă etc.), 
dar şi al logisticii militare (calitatea materialelor, cantităţile, viteza de 
transport, costurile ş.a.).  

Condiţiile specifice de integrare a României în NATO şi în 
Uniunea Europeană au reprezentat procese complexe, care 

au presupus realizări importante în plan economic, dar şi evidente 
progrese în domeniul militar, în cadrul căruia logistica reprezintă o 
componentă determinantă. Prin urmare, modelarea logisticii militare 
româneşti a avut ca element de referinţă concepţia statelor membre 
ale NATO, potrivit căreia logistica este responsabilă de planificarea şi 
executarea deplasării şi de menţinerea forţelor la capacitate ridicată 
de luptă. În abordarea conceptului de logistică, specialiştii armatelor 
moderne pornesc de la ideea că acesta trebuie să definească totalitatea 
condiţiilor materiale şi de asistenţă necesare realizării cu succes a 
acţiunilor militare. 

Principiile transformării în Armata României s-au raportat la 
necesitatea realizării unor structuri luptătoare, de asigurare de luptă 
şi suport logistic, de tip modular, flexibile şi mobile, cu capacitate mare 
de reacţie. Dezvoltarea sistemului logistic militar integrat, flexibil şi 
funcţional, în măsură să răspundă nevoilor de asigurare a unităţilor 
luptătoare cu toate categoriile de tehnică şi materiale (la timpul 
şi în locul ordonat, cât mai simplu şi cu cheltuieli minime), este în 
concordanță cu cerinţele de realizare a interoperabilităţii cu sistemele 
logistice ale armatelor moderne, din ţările membre ale NATO sau 
partenere. Logistica militară, parte componentă a logisticii sistemului 
naţional de apărare, constituie un factor decisiv pentru realizarea 
scopului acţiunilor militare şi pentru îndeplinirea misiunilor ce revin 
forţelor participante şi are o serie de domenii funcționale, dintre care 
menționăm: aprovizionarea, mișcarea și transporturile, mentenanţa, 
infrastructura, serviciile de campanie.
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În ceea ce privește NATO, conceptul strategic al Alianţei  
Nord-Atlantice orientează politica de securitate spre dialog, 

cooperare şi apărare colectivă. Un răspuns ferm şi, în primul rând, rapid, 
executat de forţe specializate, este necesar pentru a face faţă noilor 
tipologii de confruntări. În acest sens, a fost creată şi operaţionalizată 
Forţa de Răspuns a NATO (NATO Response Force – NRF). Această 
forţă are o capacitate ridicată de răspuns, fiind bine dezvoltată din 
punct de vedere tehnologic, având componente terestre, aeriene, navale 
şi ale forţelor speciale, care pot fi dislocate rapid oriunde este nevoie.  
Forţa de Răspuns a NATO este în măsură să execute spectrul complet 
al operaţiilor militare, oriunde în lume, şi se compune din capabilităţi 
diversificate asigurate de naţiunile membre ale Alianţei. Aceste operaţii 
au avut şi au caracter întrunit şi multinaţional şi sunt executate de forţe 
ale Alianţei Nord-Atlantice şi/sau de forţe ale unor coaliţii constituite 
în funcţie de interesele economice, politice şi de altă natură ale statelor 
din compunere.

Implicaţiile acestei strategii NATO sunt concentrate, în primul 
rând, pe o mai mare flexibilitate în logistica Alianței, care se consideră 
că poate fi dată de mobilitatea şi multinaţionalitatea forţelor angajate 
în realizarea sprijinului logistic. Deşi, principial, sprijinul logistic este, 
în final, responsabilitatea fiecărei naţiuni care participă cu forțe la 
acțiunea militară în cauză, se pune tot mai mult accent pe participarea 
comună la efortul logistic presupus de angajarea respectivelor forţe. 
Acest fapt a devenit evident şi necesar ca urmare a experienţei acumulate 
în ultimii ani. S-a constatat, astfel, pe temeiuri reale, că fiecare naţiune 
are capacităţi logistice, mai mult sau mai puţin limitate, dar când 
acestea au fost combinate cu cele ale altor naţiuni, rezultatul a fost că 
întreaga capacitate logistică nou creată a fost mai puternică decât a 
oricărei ţări parte la efort. Ceea ce trebuie subliniat însă este faptul 
că aceste capabilităţi specifice fiecărei naţiuni, pentru a fi mai mult 
decât o simplă sumă, trebuie să lucreze împreună în mod coordonat, 
deoarece efortul material necesar este asigurat, în principal, prin 
propriile elemente logistice ale statelor partenere, care au rolul de a 
menține permanent o stare operativă ridicată a forțelor. 

Pentru a putea realiza acest gen de sprijin logistic, NATO a 
dezvoltat şi promovat o serie de concepte şi structuri care şi-au dovedit 
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aplicabilitatea, precum: Sprijinul Naţiunii Gazdă (Host Nation 
Support – HNS), Resursele din Zona Întrunită de Operaţii (Resources 
in the JOA), Acorduri de Suport Comun (Mutual Support Agreements 
– MSA), Naţiune Lider pentru sprijin logistic (Logistic Lead Nation 
– LN), Naţiune cu rol specializat pentru sprijin logistic (Logistic 
Role Specialisation Nation – LRSN), Unităţi Logistice/Medicale 
Multinaţionale Integrate (Multinational Integrated Logistic/Medical 
Support Units – MILUs or MIMUs), Servicii de Sprijin Logistic prin 
Terţi (Third Party Logistic Support Services – TPLSS). Armata română 
a colaborat cu armatele statelor partenere și aliate, încă de la aderare, 
prin participare directă sau indirectă la aceste structuri, ceea ce a 
condus la o eficientă asigurare logistică a acțiunilor întreprinse de 
militarii români.

De departe însă, în condițiile acțiunilor moderne, Sprijinul națiunii 
gazdă (Host Nation Support – HNS) este hotărâtor în asigurarea 
unui sprijin logistic eficient la nivel național. Acesta este un proces 
complex, într-o continuă dinamică, adaptabil la condițiile realităților 
actuale, bazat pe un proces de planificare specific, având o componentă 
interministerială importantă și care reprezintă totalitatea acțiunilor 
de sprijin militar, economic, legislativ și procedural, care definesc 
asistența civilă și/sau militară acordată de România, pe timp de pace, 
în situații de urgență, criză și la război, forțelor armate străine care 
intră, staționează, desfășoară operații sau se află în tranzit pe teritoriul 
României.

În urma dezvoltării, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, a planurilor 
graduale de răspuns (GRP), care necesită o reacție rapidă din partea 
NATO la posibilele amenințări pe flancul de est al Alianței, forțele vor 
fi  dislocate în timp scurt în oricare dintre variantele GRP. În acest 
sens, țările gazdă (HNs), printre care se numără și România, trebuie 
să fie în măsură să asigure suportul logistic pentru primirea/recepția, 
staționarea și continuarea deplasării (RSOM) acestor forțe până la 
destinațiile finale.

Capabilitățile HNS pe care România le pune la dispoziția NATO 
sunt proiectate și asigurate pe fazele operației RSOM, începând 

cu recepția, în punctele de trecere a frontierei, aeroporturi, porturi  
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și stații de cale ferată, staționarea, în locațiile de staționare temporară,  
continuarea deplasării, bazându-se pe elementele de infrastructură 
rutieră și feroviară, pe locațiile de oprire temporară și pe cele de sprijin 
convoaie, și finalizând cu integrarea în locațiile destinațiilor finale.

Pe lângă capabilitățile HNS menționate mai sus, România poate 
asigura, la cerere, ca parte componentă a sprijinului HNS, o serie 
de bunuri și servicii, clasa I, clasa III și clasa IV, transport, escortă 
cu poliție militară, însoțire convoaie agabaritice, catering, utilități, 
internet, servicii portuare, mentenanță etc., contractate sau din 
resursele Ministerului Apărării Naționale, necesare primirii și susținerii 
logistice a forțelor, atât pe timpul RSOM, cât și în destinațiile finale.

Procesele anuale de planificare HNS conduse de comandamentele 
NATO, exercițiile multinaționale majore desfășurate anual/bianual 
pe teritoriul României, dar mai ales ultimele evenimente din zona 
Ucrainei au dus la identificarea unor cerințe suplimentare de 
capabilități față de cele planificate. Aceste capabilități sunt în proces de 
reabilitare/modernizare și este necesară adaptarea continuă a legislației 
și instrucțiunilor pe linie HNS, pentru a fi în măsură să asigure, la 
nevoie, atât capabilități, cât și fonduri necesare pentru sprijinul, în timp 
foarte scurt și într-un volum cât mai mare, al structurilor planificate 
și, totodată, al structurilor constituite în urma unor decizii de ultim 
moment.

De asemenea, pentru asigurarea sprijinului forțelor aliate 
participante la operațiunile militare multinaționale, un rol deosebit 
îl joacă în prezent Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). 
Scopul principal al acestei agenții este acela de a aduce laolaltă, într-o 
singură organizație, capabilități logistice, medicale și de infrastructură, 
servicii și sisteme operaționale de sprijin pentru oricare dintre națiunile 
membre ale NATO și cele partenere, iar misiunea sa este aceea de a 
pune Alianței la dispoziție soluții multinaționale eficiente și rentabile. 

NSPA deține un spectru larg de capabilități, incluzând și 
asigurarea unui răspuns urgent în situații de criză, domeniu 

în care Agenția a devenit, din ce în ce mai mult, o opțiune viabilă la 
îndemâna guvernelor naționale și a organizațiilor internaționale.
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Sprijinul ce poate fi acordat de această structură include planificare 
logistică operațională, în calitate de integrator al contractelor 
pentru susținerea operațiilor NATO, sprijin logistic real, sprijin de 
infrastructură și orice alte servicii logistice de care o națiune din 
cadrul Alianței ar avea nevoie pe timpul operațiilor. De asemenea, 
NSPA gestionează contracte cu acoperire globală pentru asigurarea 
carburanților și lubrifianților, fapt ce poate degreva națiunile de sarcina 
identificării unor furnizori și negocierea de contracte individuale 
necesare pentru asigurarea sprijinului forțelor proprii dislocate în alte 
zone ale lumii, în cadrul operațiunilor Alianței.

Ca membru al Alianței, România poate oricând solicita și 
beneficia de sprijinul NSPA în cadrul operațiilor multinaționale la 
care participă, fapt ce îi poate permite diminuarea amprentei logistice 
pentru asigurarea sprijinului forțelor proprii. Pentru aceasta, România 
are în cadrul NSPA un ofițer de legătură care facilitează interacțiunea 
între această structură și forțele armate române, aspect ce poate fi luat 
în considerare pe timpul planificării sprijinului forțelor ce urmează a fi 
dislocate în afara teritoriului național.

În planificarea realizării sprijinului logistic pentru forțele 
participante atât la operațiuni multinaționale, cât și la 

operațiuni pe teritoriul național, un rol primordial îl au trei structuri: 
Direcția logistică (nivel strategic), Comandamentul forțelor întrunite, 
prin J4 (nivel operativ și tactic – CFÎ), și Comandamentul logistic 
întrunit (nivel strategic și operativ – CLÎ). Astfel, dacă Direcția logistică 
asigură coordonarea realizării sprijinului logistic la nivel strategic 
și asigurarea expertizei în domeniul logistic pentru încheierea cu 
armatele altor state a MOU (Memorandum of Understanding) și a TA 
(Technical Agreements) pentru asigurarea sprijinului logistic reciproc, 
CFÎ este structura responsabilă de realizarea sprijinului logistic la nivel 
operativ și tactic, iar CLÎ realizează sprijinul logistic la nivel strategic și 
operativ, incluzând aici și gestionarea stocurilor strategice de materiale 
și echipamente. 

Acțiunile celor trei entități asigură condițiile necesare pentru ca 
forțele armate ce sunt angajate în operațiuni militare, desfășurate  
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fie pe teritoriul național, fie în cadrul unei coaliții, pe teritoriul altei 
țări, să beneficieze de sprijinul logistic adecvat la locul și timpul potrivit. 

Nu trebuie însă neglijat rolul categoriilor de forțe și al celorlalte 
comandamente de sprijin. Acțiunea acestora este indispensabilă în 
transpunerea planurilor de sprijin în acțiuni de sprijin, pornind de la 
nivel strategic până la cea mai mică formațiune de nivel tactic, în acest 
fel asigurându-se sprijinul logistic adecvat forțelor armate naționale.

Misiunile armatei române executate la acest început de secol 
în context aliat, în medii multinaționale în Kosovo, Bosnia, 

Afganistan, Irak, Țările Baltice, Mali etc., au reprezentat permanente 
provocări în ceea ce privește susținerea logistică prin raportare la tot 
ceea ce înseamnă arta și știința planificării, respectiv: proiectarea, 
dezvoltarea, achiziția, depozitarea, transportul, distribuția, întreținerea, 
manevra de personal, construcțiile, întreținerea și reabilitarea 
infrastructurii, suportul medical etc. 

Elementele Forței de Răspuns a NATO dislocate în prezent pe 
teritoriul României, în contextul invaziei militare din Ucraina, și 
integrarea unor structuri militare naționale în această forță reprezintă, 
în bună măsură, și rezultatul unui sprijin logistic adecvat, dezvoltat și 
antrenat din momentul aderării țării noastre la Alianța Nord-Atlantică.

În concluzie, deși întotdeauna există loc și de mai bine, mai ales 
într-un domeniu atât de complex, putem afirma că susţinerea logistică 
a forţelor Armatei României în prezent, în condiţiile specifice ale 
conflictelor militare actuale, este adaptată conceptual şi structural la 
dimensiunea, configuraţia şi misiunile forţelor, fiind realizat un sistem 
logistic apt să îndeplinească funcţiile sale de bază, potrivit procedurilor 
NATO. 
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Există o abundenţă de perspective și interpretări referitoare la practicile 
și acţiunile Federaţiei Ruse asupra statelor și indivizilor, în special la nivel 
informaţional. Însă, în anumite privinţe, perspectivele occidentale tind să 
simplifice acţiunile rusești și să le catalogheze drept jocuri de sumă nulă. În 
acest sens, lucrarea încearcă să interpreteze modul de acţiune al Federaţiei 
Ruse, mai ales la nivel informaţional, prin definirea unor concepte-cheie și 
încearcă să ofere o perspectivă asupra felului în care teoreticienii militari ruși 
folosesc noţiunea de „acţiuni ostile” în contextul conceperii operaţiunilor pe 
timp de pace. În plan secund, este evidenţiată complexitatea fondului teoretic 
militar rusesc, cu succinte comparaţii între formele teoretice ale unor concepte 
din perioada sovietică și din prezent. De asemenea, lucrarea revizuiește 
anumite concepţii referitoare la forma hibridă a acţiunii ruse, încearcă să 
sintetizeze anumite opinii ale unor teoreticieni militari ruși și, având ca reper 
cultura strategică rusă, să arate care sunt nivelurile de acţiune în contextul 
desfășurării unei serii de operaţiuni. În final, lucrarea propune un model 
orientativ care abordează o perspectivă holistică referitoare la modul în care 
acţiunile, subversive și informaţionale, ale Federaţiei Ruse pot influenţa politica 
și securitatea unui stat având ca ţinte individul, societatea și sistemul politic.

Cuvinte-cheie: abordare indirectă, război informaţional, mijloace nonmilitare 
și asimetrice, măsuri active, maskirovka.
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INTRODUCERE
Din 2014 până în prezent, literatura de specialitate referitoare 

la amenințările hibride/asimetrice și la războiul hibrid a tot înflorit, 
încercând, în diverse procedee, să descrie, să explice și să interpreteze 
modurile prin care Federația Rusă operează, fățiș și acoperit, în 
mediul internațional. Însă, în ultimii ani, au început să apară și voci 
care introduc ideea că perspectiva occidentală tinde să transforme 
subiectul războiului hibrid/amenințărilor hibride într-o abordare mai 
apropriată de cultura strategică occidentală.

Pe de altă parte, nu trebuie exagerată această observație, având 
în vedere că lucrările științifice și analitice care abordează acest 
subiect, în mod public, se fundamentează pe culegerea informațiilor 
din surse deschise, neclasificate. În acest sens, riscul apariției unei 
dihotomii dintre direcțiile de cercetare sau analiză și realitatea 
obiectivă este dat de volumul mare de informații și de calitatea 
informațiilor publice (care pot fi incomplete, false sau compromise). 
Tot aici, un aspect problematic este dat de imposibilitatea de a verifica 
certitudinea cercetării sau analizei publice cu informații obținute din 
surse clasificate (HUMINT, SIGINT, IMINT etc.) din cauza restricțiilor 
ce țin de protecția informațiilor. De asemenea, obținerea unui produs 
informațional relevant pentru un anumit subiect/temă (analiză sau 
lucrare științifică) depinde nu doar de informație, ci și de o serie de 
caracteristici personale, precum experiența, abilitățile, deprinderile, 
cunoștințele despre subiect/temă (Chiru, 2019, p. 71).

Având în vederea acestea, lucrarea de față exprimă unele opinii 
referitoare la definirile și interpretările unor concepte și perspective 
teoretice militare ruse cu intenția de a genera o imagine de ansamblu. 
Lucrarea va urmări formele și metodele de acțiune rusească, 
accentuând specificul culturii strategice a Federației Ruse și felul în  
care decurge, din perspectivă rusă, desfășurarea unui conflict, în  
special în mediul informațional. Astfel, ne va interesa să observăm cum 
percep teoreticienii ruși rolul informației într-un conflict, care sunt 
țintele unei operațiuni informaționale ruse, când o folosesc și cum este 
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informația integrată ca armă în cadrul unei serii de operațiuni (etapizate 
sau sincronizate). Pe parcursul lucrării nu ne vom concentra doar pe 
elementul informațional, ci vom explica și defini și alte concepte, 
precum războiul informațional, abordarea indirectă, operațiunile 
asimetrice și nonmilitare. Totodată, vom încerca să explicăm modurile 
de acțiune ale decepției militare ruse (maskirovka), alături de măsurile 
active și controlul reflexiv, ca parte a unei serii de operațiuni. În final, 
vom evidenția un model orientativ de acțiune rusească ce urmărește 
afectarea mediului informațional (dimensiunea informațională și 
cognitivă) cu scopul de a realiza o schimbare de regim sau de a schimba 
structura social-politică.

OPERAȚIUNI INDIRECTE/NONMILITARE  
SAU RĂZBOI HIBRID/AMENINȚĂRI HIBRIDE?
În privința gândirii și artei militare ruse referitoare la războiul 

hibrid, atât teoreticienii militari, cât și cei civili preferă să evite utilizarea 
conceptului de război hibrid în favoarea altor termeni, precum 
abordare/strategie indirectă, măsuri/operaţiuni nonmilitare, acţiuni 
asimetrice/indirecte, strategii de uzură. Din punctul lor de vedere, 
războiul hibrid reprezintă una dintre opțiunile valabile atunci când este 
gândită o posibilă acțiune militară. După analizarea particularităților 
posibilului teatru de operații și a contextului conflictului, acțiunea 
militară este proiectată în așa fel încât să permită, în mod fluid, 
comutarea la diverse modalități de acțiune pentru îndeplinirea 
scopurilor militare și/sau politice (Kabernik, 2019, p. 59). În acest sens, 
în cadrul gândirii militare ruse, putem identifica trei stadii în care un stat 
se poate găsi (Ib., pp. 60-61): a) pace – stare generală, la nivel intern 
și extern, caracterizată de absența acțiunilor ostile; b) acțiuni ostile  
– stare conflictuală ambiguă, caracterizată de intenția de a elimina 
sau suprima un adversar prin măsuri violente sau acțiuni indirecte ori 
acoperite al căror scop este de a schimba structura socială, politică sau 
culturală; c) război – stare social-politică, definită ca formă combativă 
a activităților ostile (cu origini în gândirea lui Clausewitz și Lenin), la 
nivel intern și extern, unde este folosită, fățiș și direct, violența prin 
intermediul operațiunilor militare. 

Echivalentul occidental al „acţiunilor ostile” ar consta în spectrul 
acțiunilor sub acoperire, pe care l-am putea defini drept „...activităţi 
precum acordarea de ajutor în mod secret unor susţinători politici  
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din alte ţări, dezinformarea, propagandă neagră și alte tipuri de 
operaţiuni psihologice, provocări, sabotaj, subversiune, asasinate 
și susţinerea insurgenţilor, a loviturilor și a terorismului”. (Robinson, 
2010, p. 14). Totuși, în mod tradițional – în gândirea și arta militară 
occidentală –, acțiunile sub acoperire sunt executate în timpul unui 
conflict declarat1, fiind cumulate cu acțiunile directe ale forțelor 
armate. Pe de altă parte, teoreticienii militari ruși adaugă celor două 
stări clasice, de pace și război, această stare a acțiunilor ostile care nu 
se încadrează în logica războiului clasic, însă care este mai mult decât 
simpla competiție dintre state, sugerând că statele sunt mereu rău 
intenționate (în principal, pe timp de pace), intențiile acestora fiind 
de tip realpolitik. Prin urmare, acțiunile ostile urmăresc modificarea 
structurii sociale, a celei politice și culturale ale unui stat într-o 
anumită direcție. Putem presupune că, din acest raționament, reiese 
îngrijorarea Federației Ruse față de izbucnirea „revoluţiilor colorate” și 
tendința centralizării exacerbate a puterii pe plan intern. 

Totuși, în cadrul gândirii și teoriei militare ruse putem identifica o 
sumă de păreri, concepte și abordări teoretice care nu sunt mereu clare, 
iar uneori  acestea acționează ca o „ceaţă” în identificarea unui tipar 
de acțiune rus. Acest fapt este enunțat și de generalul-maior (r.) Charis 
Saifetdinov, care considera că există anumite arii pe care cercetarea 
și deciziile ulterioare ale factorului de decizie (în Federația Rusă) ar 
trebui să le stabilească, mai concret este necesară o universalizare 
a terminologiei (în contextul războiului informațional), obiectivele 
ar trebui să fie definite clar, principiile referitoare la modurile de 
îndeplinire a obiectivelor trebuie fundamentate, iar, în final, unitățile și 
resursele necesare trebuie identificate și alocate (Franke, 2015, p. 25). 
În acest sens, chiar dacă o parte dintre aceste aspecte au fost rectificate, 
corectate și/sau ajustate de Federația Rusă, încă este puțin probabil ca 
să existe o uniformizare completă a conceptelor și a termenilor.

1 Chiar dacă există o linie destul de subțire între acțiunile acoperite desfășurate de structurile 
de securitate pe timp de pace și război, acestea trebuie diferențiate în funcție de context și 
scop. Spre exemplu, pe timp de război, efortul comun al tuturor instituțiilor se concentrează 
pe a obține victoria sau doar a descuraja adversarul prin toate mijloacele, iar pe timp de pace 
(în contextul competiției internaționale), acțiunile acoperite sunt desfășurate, în mod exclusiv, 
de organizațiile de intelligence și cuprind spionajul, utilizarea operațiunilor psihologice sau 
informaționale, provocările, subversiunea, finanțarea și susținerea unor forțe insurgente/
separatiste/de gherilă etc. 
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Rezumându-ne, în continuare, la sfera „acţiunilor ostile”, putem 
remarca faptul că, pe timp de pace, spațiul de luptă este desfășurat, 
preponderent, în mediul informațional – cu excepția implicării forțelor 
speciale și a factorilor subversivi –, cuprinzând acțiuni ofensive și 
defensive în sfera HUMINT, operațiunilor electronice, operațiunilor 
cibernetice, operațiunilor psihologice, operațiunilor informaționale, 
inducerea în eroare a factorilor de decizie și așa mai departe. 

În susținerea acestei idei, putem evidenția unele perspective 
(comprimate) ale teoreticienilor militari și civili, precum:

 • colonelul (r.) Serghei Cekinov și generalul-locotenent (r.) 
Serghei Bogdanov: aceștia se concentrează pe acțiunile în 
mediul informațional (războiul informațional), unde domină 
mijloacele nonmilitare și indirecte. Cei doi argumentează 
relevanța abordării indirecte în actualul context ca instrument 
al celor mai buni strategi. Ei conceptualizează abordarea 
indirectă drept o acțiune menită să lovească adversarul în 
punctele sale slabe, folosind surpriza strategică, manevra 
rapidă și exploatarea oportunităților de atac. Aceștia consideră 
că, în timp ce decepția militară este un element comun folosit 
în conflicte, influențarea prin informații a atins un nivel ce le-ar 
permite până și lor să execute sarcini strategice (Ib., pp. 38-39);

 • generalul-maior  Ivan Vorobev:  din perspectiva acestuia, 
dincolo de atacurile cinetice și spațiul de manevră, contează 
și capacitatea proprie de a stopa accesul adversarului la 
informații corecte. Astfel, Vorobev separă conceptul atacului 
informațional sau al șocului informațional în trei direcții: a) 
atacuri informațional-psihologice care urmăresc dezinformarea 
și înșelarea adversarului; b) atacuri psihotronice care au funcția 
de a afecta psihicul adversarului prin mijloace speciale2; și c) 
atacuri asupra calculatoarelor adversarului pentru a afecta 
sistemele C2. Având în minte această separație, generalul 
accentuează importanța executării acestor atacuri în mod 
sincronizat și coordonat (Ib., pp. 23-24);

 • colonelul Iuri Starodubţev și locotenent-coloneii Vladimir Buharin  
și Serghei Semenov: aceștia, în contextul războiului informațional, 
identifică două direcții de acțiune: a) influențarea civililor 

2 Cu toate că încă nu avem concluziile unei cercetări referitoare la „Sindromul Havana”, 
descrierea generalului-maior Ivan Vorobev evidențiază unele similitudini cu acest caz. 
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sau a personalului militar al unei alte țări prin diseminarea 
unor anumite informații (probabil, se referă la distorsiunea 
informațională) care să țintească grupuri sau factori de decizie; 
și b) obținerea superiorității informaționale față de adversar 
prin dezafectarea sistemelor informaționale de procesare și 
culegere a informațiilor (probabil, referindu-se la partea de 
război electronic) (Ib., p. 40);

 • generalul Mahmut Ahmetovici Gareev: acesta considera că 
amenințările către Federația Rusă au legătură cu operațiunile 
informaționale și subversive care acționează din interiorul 
statului. Astfel, principalul efort al Federației Ruse ar trebui 
să se concentreze pe distrugerea mediului informațional, a 
surselor de informații și a sistemelor de navigare, ghidare și 
C3 adverse. Pentru a îndeplini acest deziderat, forțele ruse se 
pot folosi de acțiuni indirecte, pentru a influența adversarul, 
care activează în sfera politică, economică și psihologică prin 
intermediul dezinformării. Tot aici, generalul include acțiunile 
indirecte în sfera mijloacelor nonmilitare, coroborându-le cu 
distorsiunea informațională, stratagemele, intelligence-ul și 
contrainformațiile (Thomas, 2016, p. 15);   

 • generalul-colonel Andrei V. Kartapalov: acesta adaugă forțelor 
armate clasice (terestre, aeriene și navale) o a patra, care ține 
de spațiul informațional. Pornind de la perspectivele teoretice 
americane, generalul acordă o atenție sporită operațiunilor 
asimetrice executate de un adversar mai slab care, 
confruntându-se cu problema resurselor limitate, acționează 
prin mijloace economice, diplomatice, informaționale 
(incluzând și „lovituri informaţionale”) și indirecte (de natură 
militară). De asemenea, din perspectiva sa, în arsenalul 
abordărilor combative ale Federației Ruse pot fi incluse și 
măsurile asimetrice, care cuprind utilizarea forțelor speciale, a 
agenților străini, a formelor diverse ale armelor informaționale 
și a altor forme nonmilitare. Cu ocazia fiecărui conflict, va fi 
generată câte o operațiune asimetrică (probabil, în acord cu 
specificul conflictului) (Ib., pp. 19-20);

 • generalul-maior (r.) I. N. Vorobiov și colonelul (r.) V. A. Kiselev: 
cei doi consideră că strategia abordării indirecte câștigă 
teren în defavoarea strategiilor ce utilizează forța, prima fiind 
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caracterizată de o diversitate a formelor și metodelor specifice 
acțiunii militare – incluzând războiul informațional, lovituri 
electronice, operațiuni anti-satelit etc. O atenție deosebită 
o acordă armelor informațional-psihologice, pe care le 
cataloghează ca fiind arme speciale și care acționează asupra 
psihicului uman cu scopul de a-l influența (Ib., pp. 30-31);

 • Andrew Koribko: acesta încearcă să dezvolte o teorie complexă 
și pretențioasă plecând de la accepțiunea că războiul hibrid 
are o bază teoretică de factură occidentală și îl definește ca 
„abordare adaptivă indirectă” menită să determine schimbări 
de regim. Teza lui gravitează în jurul practicilor războiului 
neconvențional și al „fabricării revoluţiilor colorate”. Tot aici,  
el arată cum succesul unei „revoluţii colorate” implică 
recrutarea indivizilor folosind tehnici ideologice, psihologice 
și informaționale și cum acest proces depinde de specificul 
țării, caracteristicile conducătorilor și puterea (capacitatea) 
guvernului și a instituțiilor de securitate din subordine 
(Koribko, 2015, pp. 29-30). Astfel, „revoluţiile colorate” sunt 
rezultatul unor campanii informaționale care țintesc populația 
unui stat, iar „acestea trebuie să fie persuasive pentru a ajunge 
la un public cât mai numeros (în anumite cazuri, poate fi mai 
strategic să vizeze doar anumite părți ale populației pentru a 
le determina să se ‹răscoale› și să exacerbeze fracturile etnice 
preexistente din interiorul societăţii, spre exemplu)”. (Ib., p. 29).

Perspectivele și abordările pot continua, mai ales că sunt unii 
teoreticieni militari care atribuie o semnificație aparte, în acest 
context, componentei SIGINT sau cibernetice/sistemelor informatice; 
care pun accent pe perioada inițială a unui conflict3, pe capacitatea de 
prognoză a viitoarelor tendințe sau pe formele și mijloacele ce trebuie 
utilizate în desfășurarea unei operațiuni; ori care conferă mai multă 
valoare armamentelor high-tech, pregătirii continue a trupelor sau a 
deținerii de arme de distrugere în masă (nucleare, chimice, biologice 

3 Un teoretician militar rus care are o semnificativă influență asupra gândirii și artei militare 
ruse, mai ales în privința luptelor de profunzime, este Alexander A. Svechin (1878-1938), care 
considera că, înaintea declanșării ostilităților, prioritare sunt înțelegerea fundalului istoric, 
stabilirea unor obiective realiste și pregătirea intensă a trupelor. Tot acesta susținea că fiecare 
război reprezintă un caz special (sau unic) ce necesită dezvoltarea unui comportament strategic 
specific, care să se plieze pe logica particulară a acelui conflict, evitându-se aplicarea modelelor 
stereotipice (Sinclair, 2020, pp. 13-14).

Andrew 
Koribko arată 
cum succesul 
unei „revoluţii 
colorate” implică 
recrutarea 
indivizilor 
folosind tehnici 
ideologice, 
psihologice și 
informaţionale și 
cum acest proces 
depinde de 
specificul ţării, 
caracteristicile 
conducătorilor 
și puterea 
(capacitatea) 
guvernului și 
a instituţiilor 
de securitate 
din subordine. 
„Revoluţiile 
colorate” sunt 
rezultatul 
unor campanii 
informaţionale 
care ţintesc 
populaţia unui 
stat, iar „acestea 
trebuie să fie 
persuasive 
pentru a ajunge 
la un public cât 
mai numeros”.

21

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Opinii privind definirea și interpretarea unor concepte din gândirea și teoria militară rusă

sau radiologice). Toate sunt relevante și conferă indicii referitoare la 
modul real de operare al Federației Ruse, în ansamblu însă, trebuie să 
menționăm că, pentru o înțelegere cât mai corectă, fiecare abordare 
teoretică rusă ar merita o cercetare în sine.

Totuși, nu putem să nu remarcăm că, în anumite puncte, putem 
identifica asemănări cu abordările conceptuale occidentale, mai ales 
în privința utilizării eficiente a informației, atât în cadrul sistemelor 
proprii, cât și ca armă împotriva adversarilor. Remarcăm că, în cazul 
conceptelor referitoare la conflict, avem de-a face cu un ansamblu 
teoretic format din reutilizarea și actualizarea unor concepte sovietice 
și rezultatele cercetărilor occidentale în domeniul teoriei militare 
(Kabernik, p. 54) și al intelligence-ului.

Ceea ce este interesant este faptul că sunt reliefate anumite 
concepte cheie care ne atrag atenția, mai precis strategie/abordare 
indirectă, război/atac/șoc informaţional, mijloace nonmilitare, 
operaţiuni/măsuri asimetrice, și care ar merita o detaliere a 
semnificației acestora. 

În cazul strategiei/abordării indirecte, putem spune că aceasta 
reprezintă o adaptare a teoriei strategiei abordării indirecte a lui  
B.H. Liddell Hart (1895-1970). Teoria lui Hart abordează nevoia de 
schimbare a formei de desfășurare a conflictelor, mai precis de la 
luptele directe dintre forțele opozante la „strategia abordării indirecte, 
care caută să disloce echilibrul inamicului cu scopul de a determina 
o decizie” și de a-l ademeni sau surprinde într-o ipostază prin care 
„propriul său efort [al adversarului] este transformat în pârghia 
răsturnării sale” (Hart, 1929, 2008, pp. 19, 123). Strategia abordării 
indirecte a lui Hart încurajează exploatarea liniilor de rezistență 
minimă; limitarea utilizării de forțe armate, unde elementul esențial 
constă în gradul ridicat de mobilitate care este dublat de capacitatea 
de răspuns rapid (Ib., p. 138); iar la nivel tactic sau strategic, strategia 
abordării indirecte urmărește deținerea „...un[ui] plan care se poate 
potrivi cu ușurinţă circumstanţelor întâlnite; de a păstra o asemenea 
adaptabilitate în timp ce își menţine iniţiativa...”. (Ib., p. 133).  
De asemenea, într-o confruntare, Hart considera că „...dislocarea 
echilibrului fizic și psihologic al adversarului a fost preludiul vital pentru 
o încercare reușită de a-l răsturna”. (Ib., p. 15). În acest sens, strategia ar 
trebui concepută în așa fel încât să diminueze capacitatea de rezistență 
a adversarului prin exploatarea surprizei (strategice) și a capacității 
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de manevră, iar în situația unui conflict cu mai mulți adversari, ar fi 
avantajos concentrarea eforturilor, mai întâi, asupra aliaților slabi ai 
adversarului decât să încerce un efort singular, constant și obositor de 
a-l doborî pe adversarul cel mai puternic în speranța că ceilalți din jurul 
său vor renunța la luptă (Ib., pp. 128, 123).

Chiar dacă Hart era occidental, nu putem spune că este o 
coincidență prezența unor idei ale sale în teoria militară rusă, mai 
ales că, așa cum scria un autor în 1986, arta militară sovietică avea la 
bază principiile a) vitezei și șocului (utilizarea mobilității și a spațiului 
de manevră), b) concertării efortului (utilizarea superiorității în locul și 
momentul potrivit), c) surprizei și securizării, d) menținerii inițiativei, 
e) conservării eficienței în luptă, f) conformității cu scopul/obiectivul, 
g) coordonării dintre forțe (Hamilton, 1986, p. 63).

Deși aspectele prezentate sunt doar o porțiune din viziunea lui 
Liddell Hart, putem remarca totuși similitudinile între teoria strategiei 
abordării indirecte și strategia/abordarea indirectă de care vorbesc 
teoreticienii militari ruși. Spre exemplu, în contextul exploatării punctelor 
de rezistență minimă, a surprizei strategice, a dislocării echilibrului 
adversarului și a maximizării capacității de manevră, episodul invadării 
Crimeii în 2014 evidențiază aceste asemănări. Folosindu-se de surpriza 
strategică, forțele ruse au acționat cu mare rapiditate și flexibilitate, 
mai întâi prin transportarea unor unități speciale de dimensiuni reduse 
în peninsulă, în contextul în care acestea făceau parte dintr-un exercițiu 
desfășurat la granița estică a Ucrainei, care inspecta capacitatea de 
intervenție rapidă. Odată ajunse pe teritoriul advers, unele unități chiar 
au simulat că ar fi parte a miliției locale, inducând în eroare populația 
autohtonă și ocupând Parlamentul Crimeii (Kofman et al., 2017,  
pp. 12-13). Această surpriză, practic, a determinat efecte atât fizice, 
cât și psihologice, prin care i-a conferit Federației Ruse avantaj la nivel 
tactic, operațional și strategic, în timp ce căile de reacție a Ucrainei au 
fost treptat anulate. Alt exemplu care are legătură cu limitarea utilizării 
forțelor armate constă în intervenția militară rusească în Siria, în 2015. 
În acest caz, Federația Rusă a operat (Sinclair, 2020, pp. 15-17): pe 
cale politică, prin influențarea guvernului sirian de a refuza accesul  
ONG-urilor finanțate de Occident în teritoriul aflat sub controlul forțelor 
guvernamentale; pe cale diplomatică, prin blocarea unei rezoluții 
ONU care să favorizeze SUA și lărgirea parteneriatelor cu statele din 
regiune precum Turcia, Arabia Saudită, Irak și Israel; și pe cale militară,  

În episodul 
invadării Crimeii, 
folosindu-se 
de surpriza 
strategică, 
forţele ruse 
au acţionat cu 
mare rapiditate 
și flexibilitate, 
mai întâi prin 
transportarea 
unor unităţi 
speciale de 
dimensiuni 
reduse în 
peninsulă, în 
contextul în care 
acestea făceau 
parte dintr-un  
exerciţiu 
desfășurat la 
graniţa estică 
a Ucrainei, 
care inspecta 
capacitatea 
de intervenţie 
rapidă. Odată 
ajunse pe 
teritoriul advers, 
unele unităţi 
chiar au simulat 
că ar fi parte a 
miliţiei locale, 
inducând în 
eroare populaţia 
autohtonă 
și ocupând 
Parlamentul 
Crimeii.

23

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Opinii privind definirea și interpretarea unor concepte din gândirea și teoria militară rusă

prin asigurarea de suport aerian, securizare, furnizarea de armament, 
pregătire de specialitate și coordonare. În această privință, trupele din 
teatru erau limitate și erau compuse din forțe navale, aeriene, speciale 
și contractori independenți, însă cu precizarea că înfruntările terestre 
directe erau evitate pe cât posibil, iar pentru a compensa economia 
forțelor proprii, rușii s-au axat pe un sistem terestru comun, robust, de 
comandă și control (Ib.). 

Având în vedere aceste exemple (fără a mai menționa și exemplele 
pe care le putem extrage din recentele exerciții militare ruse), 
remarcăm că strategia/abordarea indirectă rusă reprezintă un hibrid 
conceptual compus din cultura strategică rusă/sovietică și teoria 
militară occidentală pe care teoreticienii militari ruși continuă să o 
dezvolte și să o îmbunătățească în acord cu noile evoluții tehnologice.

În privința războiului/atacului/șocului informaţional, remarcăm 
că, deși există terminologii diferite în abordările conceptuale ruse  
și occidentale, intenția va fi asemănătoare: în dimensiunea informațională, 
scopul rezidă în distrugerea, coruperea, uzurparea informațiilor  
și/sau a mediului informațional advers; iar în dimensiunea cognitivă, 
este urmărită afectarea rețelelor umane și a sistemelor care pot 
influența factorii de decizie, manipularea conținuturilor și a structurii 
informațiilor și influențarea sistemelor care pot afecta procesul de 
decizie (FM 3-13, 2016, pp. 1-4). Pe scurt, este vorba despre obținerea 
superiorității informaționale față de adversar în timp ce propriile 
sisteme sunt protejate. 

Din acest punct, asemănările între modelele de gândire occidentală 
și rusă se estompează ca urmare a unor diferențe ce țin de terminologie, 
structură și rol. În gândirea militară occidentală (dicționare, documente 
strategice, manuale etc. NATO), întâlnim utilizarea termenului 
de operaţiuni informaţionale pentru a descrie capabilitățile și 
desfășurarea activităților care afectează mediul informațional, iar 
termenul de război informaţional este utilizat atunci când se fac 
referiri la tacticile, activitățile și capabilitățile adverse (Giles, Seaboyer, 
2019, pp. 6-7). În contrast, gândirea militară rusă atribuie conceptului 
război informaţional o aplicabilitate mult mai largă și dinamică, acesta 
folosind informația ca instrument, domeniu al operațiunilor sau fiind 
ținta/obiectul care trebuie afectat.  Conform abordării teoretice ruse, 
războiul informațional este un concept-umbrelă, căruia i se subsumează 
operațiunile cibernetice, operațiunile psihologice, comunicarea strategică, 
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operațiunile de influențare, războiul electronic, distorsiunea informațională 
(dezinformarea, falsificarea informațională, propaganda etc.), activitățile 
de intelligence (HUMINT, SIGINT, IMINT, GEOINT, OSINT etc.), 
contrainformațiile, maskirovka (echivalentul occidental fiind decepția 
militară – MILDEC) și alterarea/distrugerea echipamentelor (Ib., p. 6). 
De asemenea, organizarea și desfășurarea războiului informațional 
revine comunității de intelligence ruse (GRU, FSB, SVR etc.) și forțelor 
de securitate (structuri specializate pe securitatea și ordinea internă), 
unde activitățile de analiză, culegere și diseminare de informații 
sunt combinate cu acțiuni directe precum subversiunea, sabotajul 
și asasinatul, toată această activitate având ca țintă civilii, militarii 
și factorii de decizie (Ib., p. 7). Pentru a putea identifica și exploata 
vulnerabilitățile mediilor informaționale ale statelor, Federația Rusă și-a 
format „trupe informaţionale”, care sunt compuse, alături de ofițerii de 
informații și militari, din hackeri, specialiști în comunicare strategică 
și în operațiuni psihologice, jurnaliști și lingviști (Giles, 2016, pp. 35-
36), care să înțeleagă particularitățile lingvistice și culturale ale statelor 
vizate de războiul informațional. Tot aici, mai trebuie spus că, în funcție 
de obiective și ținte, războiul informațional rus se divide în (Ib., p. 9): 
a) război psihologic-informațional, a cărui țintă sunt forțele armate și 
populațiile adverse; și b) război tehnologic-informațional, a cărui țintă 
sunt sistemele tehnice de colectare, procesare și transmitere a datelor 
și informațiilor. De precizat că ambele tipologii includ și folosirea 
activităților cibernetice, deoarece, în viziunea lor, războiul cibernetic 
se referă la transmiterea și transferul de informații prin orice mijloace, 
în acest sens rușii atribuind sensuri similare acțiunii de parazitare/
infectare a unui calculator și acțiunii de a distorsiona realitatea prin 
intermediul media clasice sau a social media (Ib., p. 10). 

După cum putem observa, caracterul războiului informațional rus 
este unul ofensiv, însă acesta este dublat și de unul defensiv în ceea 
ce privește mediul informațional intern. Practic, abordarea teoretică 
(și practică) rusească este una defensiv-ofensivă, unde, pe plan intern, 
este asigurat un control strict ale fluxurilor informaționale ce provin din 
afara Federației Ruse. În acest scop, Federația Rusă are capacitatea de a 
se decupla, informațional, de restul lumii și poate influența fragmentele 
informaționale ce se strecoară din exterior, astfel încât populația rusă 
să nu aibă o percepție cât mai obiectivă asupra evenimentelor de pe 
plan intern și extern și, astfel, să fie vulnerabilă propagandei propriului 
stat (Ib., pp. 29-30). 
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Această abordare defensiv-ofensivă poate fi interpretată ca un 
sistem de securitate informațional, unde emoțiile și atenția cetățenilor 
ruși sunt canalizate către adversarii externi desemnați de Federația 
Rusă în încercarea de a preveni izbucnirea revoltelor față de abuzurile 
autorităților, moralul trupelor este ținut la cote ridicate, iar sistemele 
C4I rămân protejate. În același timp, pe plan extern, sunt exploatate, 
prin războiul informațional, percepțiile, atitudinile și emoțiile populațiilor 
din alte state în încercarea de a genera destabilizare sau de a schimba 
guverne ori regimuri; sunt influențați factorii de decizie; sunt 
determinate personalități cheie ale statelor să defecteze prin șantaj, 
amenințare sau mită; și sunt urmărite penetrarea, coruperea sau 
dezafectarea sistemelor militare și guvernamentale ale statelor vizate.

Mijloacele nonmilitare și operaţiunile/măsurile asimetrice le putem 
aborda în comun, deoarece, deși sunt discutate ca termeni separați 
de teoreticienii militari ruși, în practică, remarcăm faptul că sunt niște 
concepte care se completează. 

În acest sens, teoreticienii militari ruși pornesc de la teoria 
războiului de generație a șasea4, unde obiectivele principale constau 
în: 1) înfrângerea forțelor armate ale adversarului pe propriul teritoriu, 
2) distrugerea activității și potențialului economic al adversarului 
și 3) schimbarea sau subversiunea sistemului politic al adversarului 
(Mattsson, 2015, p. 62). În îndeplinirea acestor obiective este evidentă 
o abordare indirectă, de la distanță, care să se materializeze prin măsuri 
nonmilitare și asimetrice. În susținerea acestei idei, aceștia consideră 
că primul pas constă în luarea inițiativei în lansarea unui război 
psihologic, război informațional și recrutarea sau introducerea unor 
agenți de influență (componenta nonmilitară) care să destabilizeze 
statul victimă din interior și să creeze condiții optime. Ulterior, prin 
lansarea unui atac coordonat, sunt desfășurate operațiuni asimetrice, 
folosind forțele speciale, arme dirijate de la distanță, voluntari și 
miliții care să pătrundă adânc în teritoriul advers (Ib., pp. 62-63).  

4 Războiul de generație a șasea reprezintă o abordare teoretică de sorginte rusească asupra 
fenomenului și tendințelor războiului, iar acesta, în mod particular, se referă la caracterul tot 
mai informațional al conflictelor, rolul tot mai semnificativ al sistemelor de arme de înaltă 
precizie, compactarea efectivelor și maximizarea mobilității acestora etc., dar include și aspecte 
abstracte, precum „război fără contact”, „război cultural” sau „război existenţial”. Pentru un 
punct de vedere, vezi https://jamestown.org/program/russian-sixth-generation-warfare-and-
recent-developments/, accesat la 12 februarie 2022.
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Totuși, există situații în care utilizarea oricăror forțe armate, sub orice 
formă, poate determina riscuri mai mari decât beneficiile, astfel 
încât sunt accentuate mijloacele nonmilitare ca parte a operațiunilor 
asimetrice, fiind exprimate prin: 

• acțiuni de discreditare și delegitimarea instituțiilor cheie și a 
factorilor de decizie prin fluxuri informaționale constante care 
subliniază limitările și inabilitățile autorităților în gestionarea 
problemelor și a guvernării;

• acțiuni de inducere a stării de haos în rândul populației, care să 
determine senzația de degradare rapidă a ordinii și stabilității și 
apariția unei tendințe antisistem în rândul populației;

• acțiuni de decepție/inducere în eroare, care urmăresc distragerea 
atenției adversarului sau determinarea sa de a acționa sau nu 
într-un anumit moment;

• acțiuni de supraveghere și evaluare, care urmăresc, de la 
distanță, capacitățile adversarului, modul și timpul de reacție 
și posibilele vulnerabilități. (Duțu, 2013, p. 36)

În acest sens, remarcăm că această perspectivă a accentuării 
mijloacelor nonmilitare desfășurate sub umbrela acțiunilor asimetrice 
urmărește îndeplinirea unor obiective strategice, substituind utilizarea 
clasică de forțe armate, iar prin acest fapt, adversarul – nefiind 
supus unei amenințări militare – nu poate oferi un răspuns simetric 
(Renz et al., 2016, p. 54). Mai trebuie spus că ne confruntăm cu un 
paradox în contextul mijloacelor nonmilitare și al operațiunilor/
măsurilor asimetrice ruse, deoarece, oricât de mult ar tinde să excludă 
componenta militară, toate aceste acțiuni sunt organizate și desfășurate 
sub egida structurilor militare ruse, iar arsenalul „armelor dirijate de 
la distanţă” poate fi compus din organizații, grupuri ori indivizi care 
primesc finanțare și instrucțiuni din partea Federației Ruse, acționând 
împotriva intereselor de securitate ale statului în care operează (Ib., 
pp. 56, 57). 

Pe de altă parte, în cadrul teoriei militare ruse referitoare la 
războiul de generație a șasea, remarcăm că este acordată o atenție 
semnificativă utilizării mijloacelor nonmilitare. Conform abordării 
militare ruse, aceste mijloace ar avea rolul de a slăbi și corupe 
adversarul înaintea desfășurării atacului, ca parte a perioadei inițiale 
a conflictului/războiului, unde desfășurarea lor este acoperită și 
urmărește subminarea sau diminuarea capacității statului vizat  
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de a mai rezista (Göransson, 2021, pp. 86, 88). Însă, această idee își are 
originea în principalele obsesii de securitate ale Federației Ruse, una 
dintre cele mai semnificative fiind schimbarea de regim prin „revoluţii 
colorate”. În acest sens, autoritățile ruse au acuzat, în repetate rânduri, 
Statele Unite și NATO de faptul că ele desfășoară activități subversive 
de susținere a „revoluţiilor colorate” în Orientul Mijlociu și Europa 
de Est. În acest registru, rușii au clasificat acțiunile occidentale drept 
„operaţiuni multidimensionale hibride”, compuse din măsuri politice, 
diplomatice, informaționale, propagandistice, financiare, economice 
și militare care acționează prin intermediul partidelor politice, al  
ONG-urilor, migrației și companiilor militare private (deși nu este explicat 
rolul lor ca parte a măsurilor nonmilitare) (Ib., p. 89). Trebuie să avem 
în vedere că, empiric, ceea ce a clasificat Federația Rusă drept riscuri 
la adresa securității sale au reprezentat indicii referitoare la acțiunile 
pe care le-a executat împotriva altor state, fățiș sau acoperit, probabil 
având ca repere propriile acțiuni desfășurate împotriva altor state.  
De asemenea, există o ambiguitate și o confuzie conceptuală, 
intenționată sau nu,  referitoare la mijloacele nonmilitare și operațiunile/
măsurile asimetrice care, într-o anumită măsură, induc în eroare mediile 
academice și analiștii, generând interpretări și perspective diferite, 
fără a se putea clarifica adevăratele forme și metode ale acțiunii ruse. 
Un astfel de exemplu îl regăsim în interpretarea pe care au oferit-o 
diverși specialiști occidentali (Mark Galeotti, Roger McDermott, Pavel 
Felgenhauer etc.) referitor la existența unei „Doctrine Gherasimov” 
sau a subestimării intențiilor Federației Ruse de a-și putea proiecta 
puterea pe arena internațională. În fapt, intențiile generalului Valeri 
Gherasimov nu urmăresc aprofundarea mijloacelor nonmilitare, 
asimetrice, informaționale etc. de către armată în detrimentul 
celorlalte arme/specialități, ci atrag atenția că „...Rusia are nevoie să își 
creeze capabilitatea materială și doctrinală a unei forţe de intervenţie 
de înalt profesionalism, ce are potenţialul de a acţiona la nivel mondial, 
sub protecţia unei umbrele nucleare foarte eficiente și modernizate” 
(Fridman, 2019, p. 109), pentru a-și proteja interesele pe plan extern.

În urma acestei sinteze, remarcăm, într-adevăr, o diversitate 
conceptuală care se tot extinde și care, în unele situații, reprezintă 
adaptări ale conceptelor militare occidentale, iar în altele, constă în 
preluări și îmbunătățiri ale conceptelor sovietice. În acest sens, din 
cele prezentate, reiese că tendința forțelor armate ruse este de a pune 
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accent pe interoperabilitate, mobilitate, tehnologizare, flexibilitate și 
utilizarea economică a forței, direct proporțional cu caracteristicile 
teatrului de operații. Pe de altă parte, forțelor militare ruse li se adaugă 
componentele informațională și nonmilitară, care pot fi desfășurate în 
comun cu acțiunea militară sau independente (folosind tehnici militare 
cu mijloace civile), având scopul de a destabiliza un stat din interior.

Cu toate acestea, sunt necesare prudența și rezervarea în 
interpretarea teoriei și gândirii militare ruse, deoarece: a) documentele 
strategice disponibile sunt abstracte și accesul la documentele 
clasificate revine unei mici porțiuni de specialiști; b) diferențele 
lingvistice și de cultură strategică reprezintă o barieră în înțelegerea 
modului lor de acțiune; iar c) unele abordări ruse pot fi contaminate de 
biasuri și teorii ale conspirației rezultate din reminiscențele moștenirii 
ideologice marxist-leniniste și din erorile dezvoltate de cercurile 
restrânse ale comuniștilor sovietici din cadrul structurilor de securitate 
(Andrew, Mitrokhin, 1999, 2000, 2018).

MĂSURILE ACTIVE, MASKIROVKA ȘI CONTROLUL REFLEXIV
Când introducem în discuție abordarea indirectă, război 

informaţional, mijloace nonmilitare sau operaţiuni asimetrice, trebuie 
să avem în vedere că, în cadrul liniilor de operațiuni sau în mod auxiliar, 
sunt desfășurate măsuri active, maskirovka și/sau controlul reflexiv. 
Includerea acestor termeni în spectrul acțiunilor militare ruse, fățișe 
sau acoperite, este obligatorie, datorită rolului, tradiției și evoluției lor 
în cultura strategică sovietică/rusească. 

Începând cu măsurile active, din punct de vedere istoric, acestea 
erau gândite de Serviciul A, care reprezenta ramura pregătită în 
măsuri active ale direcției KGB specializată în informații externe, iar 
execuția era atribuită ofițerilor Liniei PR (departamentul de informații 
politice din cadrul rezidenței KGB), care lucrau din rezidențele legale 
(parte a misiunilor diplomatice) și ilegale aflate pe teritoriile statelor 
vizate și care trebuiau să confere măsurilor active, în mod teoretic, 
25% din totalul activităților întreprinse (Ib., p. 292). Conform unui 
raport special declasificat de CIA în 2006, măsurile active se referau 
la operațiuni întreprinse de sovietici cu scopul de a afecta politica 
domestică a statelor vizate, fiind distincte de acțiunile de spionaj, și 
urmăreau să afecteze relațiile dintre state, discreditarea oponenților 
Uniunii Sovietice și subminarea liderilor, instituțiilor și valorilor externe 
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(Bureau of Public Affairs, 1981, p. 1). Măsurile active erau desfășurate 
în mod subversiv/sub acoperire și foloseau tehnici precum: 

• manipularea agențiilor de presă scrisă din țările vizate prin 
inserarea, de către agenții sovietici, de falsuri informaționale;

• utilizarea falsurilor și a dezinformării prin producerea și 
diseminarea de documente false sau parțial adevărate 
(propagandă neagră și gri) și prin răspândirea zvonurilor, 
insinuărilor și a distorsionării faptelor/evenimentelor;

• controlarea organizațiilor comuniste locale și internaționale;
• radiodifuzarea de informații prin stații clandestine;
• utilizarea manipulării economice prin influențarea prețurilor 

(acolo unde se putea) și diseminarea de informații reale și false 
către oamenii de afaceri locali și decidenții politici în încercarea 
de a le dirija planurile de investiții în funcție de interesele 
Uniunii Sovietice; 

• desfășurarea de operațiuni de influențare politică prin 
exploatarea contactelor din mediul politic, mediul economic 
și media statelor vizate. O atenție deosebită le era oferită 
oamenilor politici, în cazul cărora acest tip de operațiuni 
încerca să îi fidelizeze și să îi folosească pe canalele private cu 
oficialii guvernamentali străini; 

• odată influențați, Uniunea Sovietică le inducea, în mod fals, 
impresia unei relevanțe deosebite prin invitarea acestora 
de a se întâlni cu oficiali sovietici de rang înalt. În realitate, 
prin intermediul oamenilor politici locali fidelizați, Uniunea 
Sovietică transmitea amestecuri de informații false, reale și 
distorsionate, care favorizau agenda sovietică;

• utilizarea academicienilor și a jurnaliștilor, unde primii 
ajungeau să se supună ordinelor sovietice, iar ultimii ajungeau 
să reprezinte indirect Uniunea Sovietică și să disemineze 
propagandă comunistă (Ib., pp. 2-3). 

În această lumină, măsurile active reprezentau acțiuni pe care, în 
prezent, le-am include în sfera operațiunilor psihologice, a operațiunilor 
informaționale și a celor HUMINT. Totuși, în cadrul teoriei militare 
sovietice/ruse, măsurile active – denumite și operaţiuni active – au 
forme multiple. În general, acestea vizează utilizarea influenței utile 
asupra aspectelor ce țin de politica internă și externă a statului vizat; 
implementarea unor soluții în chestiuni internaționale; inducerea  
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în eroare, subminarea și slăbirea adversarului; perturbarea activității 
ostile a adversarului; și îndeplinirea altor scopuri (Mitrokhin, 2002, 
2004, p. 13). Atunci când sunt desfășurate de serviciile de informații 
externe, în mod particular, măsurile active își extind sfera de activitate 
și către aspectele militare, economice și ideologice ale adversarului. 
Ca metode utilizate, putem menționa dezinformarea, expunerea, 
discreditarea, compromiterea, persuasiunea sau coerciția – exercitarea 
de presiuni psihologice asupra indivizilor pentru a-i convinge sau 
pentru a-i determina să se comporte într-un anumit fel –, acțiunea/
presiunea pozitivă specială – exercitarea influenței asupra guvernelor, 
partidelor sau a personalităților politice și publice folosind forme și 
materiale diverse prin intermediul agenților și contactelor racolate/
cultivate –, acțiunile clandestine etc. (Ib., pp. 13, 67-68).  Tot aici mai 
precizăm că măsurile active joacă un rol și în contextul acțiunilor de 
contrainformații, fiind diferite de măsurile de protecție, unde scopul 
este de a penetra logica adversarului, a preveni apariția oportunităților 
pentru adversar, a spori ambiguitatea, a expune și întrerupe activitățile 
ostile încă din etapele incipiente, a bloca posibilitățile de inițiativă ale 
adversarului, a-l frustra și a-l face să acționeze în condiții nefavorabile 
(Ib., p. 251).  

Din experiența ultimilor ani, vedem că există puține diferențe între 
măsurile active din trecut și cele din prezent. Însă, diferențele notabile 
ar consta în valorificarea experienței prin profesionalizarea măsurilor 
active, utilizarea tehnologiei și valorificarea mediului permisiv al 
statelor occidentale generat de inadaptarea sistemelor de protecție 
proprii la măsurile active actuale. În acest sens, rezumându-ne  
la elementul tehnologic, vom face câteva referiri.

Astfel, generalizarea mediului virtual și utilizarea pe scară largă 
a platformelor digitale care generează conținut, distribuie informații 
și constituie foruri de discuții, toate acestea au determinat apariția 
unui mediu informațional alternativ/paralel la cel clasic. Dincolo de 
avantajele evidente ale interconectării informatice și informaționale, 
s-au generat și dezavantaje acute, precum: diseminarea, între utilizatori, 
de conținuturi și informații fundamentate pe emoții, enclavizarea 
digitală a utilizatorilor pe baza reprezentărilor și a credințelor comune, 
promovarea ignoranței față de fenomenele științifice, accentuarea 
poveștii în detrimentul evenimentelor reale, proslăvirea unor modele 
de viață utopice, dramatizarea și alterarea realității obiective etc. 
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(Wardle, Derakhshan, 2017, pp. 12, 13, 15). Aceste tendințe constituie 
un mediu propice pentru măsurile active (inclusiv pentru racolarea/
cultivarea de agenți), spațiul virtual reprezentând atât canalul, cât și 
locul de întâlnire. Datorită acestei subiectivizări, oamenii preferă să 
se constituie în grupuri virtuale, denumite camere de ecou, prin care 
aceștia își pot exprima credințele și ideile comune, fără a mai exista 
fenomenul dezbaterii, și unde își pot exprima neîngrădit, radical și 
necenzurat viziunile despre viață și lume (Ib., pp. 49-50).

Odată cu subiectivizarea percepției realității a individului, rolul 
componentei psihologice s-a accentuat, ca parte a măsurilor active, 
ceea ce a dus la o eficientizare în identificarea și valorificarea indivizilor.  
Deși nu putem indica în mod exact etapele folosite de ruși, putem 
spune că, înainte de lansarea măsurilor active, instituțiile organizatoare 
execută ample cercetări referitoare la statul vizat, care stabilesc 
particularitățile civilizaționale determinate de geografie, evoluție 
istorică și compoziție, origini etnice, religie, statutul economic și 
structura societății (Gordon, 1996, p. 205). Însă, trebuie menționat 
că, la nivel deductiv, pre-analiza nu este executată înaintea stabilirii 
planului de acțiune, a obiectivelor și a scopurilor care vor fundamenta 
desfășurarea operațiunilor active (măsurilor active). Apoi, sunt culese 
informații care sunt supuse analizelor, având în atenție atitudinile 
latente ale anumitor grupuri sau ale populației asupra subiectelor 
ce țin de domeniile politic, economic, militar și social, iar ulterior 
este realizată o altă analiză, ce încearcă să identifice vulnerabilitățile 
posibile, având în vizor o țintă specifică, întrucât analiza stabilește 
nivelul disensiunilor, al fricilor și al nemulțumirilor ce vor fi exploatate 
(Ib.). În funcție de informațiile obținute, este luată o decizie referitoare 
la metodele și tehnicile ce vor fi folosite, mijloacele de comunicare 
favorabile, conținuturile și mesajele diseminate, spațiile în care se 
desfășoară măsurile active (virtual și/sau real), personalul implicat 
(propriu, clandestin sau/și recrutat din statul vizat) etc., urmând ca 
toată activitatea să fie monitorizată, evaluată și ajustată (Ib., p. 206). 
Chiar și cu un volum impresionant de cunoaștere despre adversar, 
succesul operațiunilor active nu este garantat, din cauza activităților 
protecționiste ale structurilor de securitate din statul țintă și a 
particularităților lingvistice și culturale ale populației acestuia.

Măsurile active continuă să fie un instrument de influențare a 
Federației Ruse, care este supus constant perfecționării și care produce 
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efecte, în general, pe termen mediu și lung. Deși am prezentat doar 
aspecte teoretice, nu putem atribui hazardului unele concordanțe 
dintre acest cadru teoretic și anumite evenimente (declanșarea 
unor proteste, contradicțiile declarațiilor/deciziilor unor oficiali 
guvernamentali din interiorul aceluiași stat, acutizarea fluxurilor 
informaționale false în momente sensibile etc.). Astfel, putem constata 
că intensitatea manifestării acestora nu este diferită față de perioada 
Războiului Rece, ceea ce ne obligă să depunem eforturi sporite pentru 
a ne apăra.   

Maskirovka este un concept cu o evoluție îndelungată în gândirea 
și teoria militară rusă, care are o aplicabilitate și adaptabilitate extinsă. 
Așa cum preciza Barton Whaley (1969, 2007), orientalii au fost cei care 
au descoperit potențialul manipulării informațiilor în timpul unui război 
prin blocade informaționale, desfășurarea de operațiuni de inducere 
în eroare, supraîncărcarea comunicațiilor cu informații confuze, până 
când adversarul este înnebunit. Cu timpul, tehnici și forme de decepție 
militară au fost preluate, în principal, de la Sun Tzu (și nu numai) și 
adaptate la războaiele occidentale (de Antoine Henri Jomini, Carl von 
Clausewitz, B.H. Liddell Hart). 

Rezumându-ne la decepția militară rusă, aceasta nu este foarte 
diferită de cea occidentală, însă, așa cum am menționat, are o 
aplicabilitate largă. Spre exemplu, în munca de intelligence, maskirovka 
se referă la utilizarea condițiilor naturale, crearea unor situații 
artificiale și utilizarea de dispozitive pentru a ascunde și camufla 
activitatea propriilor agenți și ofițeri de informații (Mitrokhin, p. 64). 
Maskirovka este folosită și în contrainformații, unde constituie un set 
de măsuri speciale proiectate să ascundă sau să inducă adversarul în 
eroare referitor la adevărata natură a măsurilor luate de structurile 
de securitate alături de forțele implicate și resursele folosite (Ib.,  
p. 247). În această privință, remarcăm o ușoară asemănare cu ceea ce 
ar reprezenta măsurile OPSEC (Operations Security).

În sfera militară, maskirovka este un concept-umbrelă, care 
este compus din alte trei concepte, precum camuflajul, ascunderea 
și decepţia militară (care include utilizarea adevărului, minciunii, 
înșelăciunii și inducerea în eroare), iar aplicabilitatea sa se întinde la 
nivel strategic, operațional și tactic (Hamilton, p. 65). La nivel strategic, 
maskirovka asigură dezorientarea adversarului prin ascunderea 
pregătirilor de desfășurare a unor operațiuni, a strategiei, intențiilor 
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și armelor implicate; la nivel operațional, scopurile maskirovka sunt 
diminuate ca dimensiune și se focalizează pe simulări, dezinformare, 
fente și acoperirea pregătirilor operațiunilor ce vor fi desfășurate; 
iar la nivel tactic, maskirovka se concentrează pe acoperire și 
demonstrații (crearea de poziții de luptă false, camuflaj al trupelor și al 
echipamentelor etc.) (Maier, 2016, pp. 16-17). 

Mai putem adăuga că sunt perspective care consideră că o 
aplicabilitate mai consistentă a maskirovka o întâlnim la nivel operațional, 
deoarece, de obicei, sarcinile constau în: mascarea mișcărilor de trupe 
sau a retragerii acestora atunci când au fost reperate de adversar; 
alterarea percepției adversarului și/sau stoparea posibilității de a 
putea identifica propriul armament; distragerea atenției adversarului; 
supraîncărcarea cu date și informații a structurilor de intelligence ale 
adversarului; divagarea atenției adversarului de la amenințările reale și 
simularea forței pentru acoperirea vulnerabilităților proprii sau pentru 
a-i conferi adversarului o falsă impresie de siguranță; condiționarea 
adversarului cu o anumită rutină/comportament, care să îi determine 
prejudecăți; și inducerea în eroare a adversarului, în așa fel încât să 
nu înțeleagă acțiunile proprii în curs de desfășurare și să nu poată 
răspunde prompt la un incident/eveniment (Dick, 2013, p. 190). 

Maskirovka, ca orice operațiune militară, se bazează pe o planificare 
ce ține cont, în general, de:

• inițiativă – preferința de a pătrunde și influența procesul 
decizional al țintei în încercarea de a genera confuzie, indecizie 
și greșeli;

• plauzibilitate – planurile trebuie să fie plauzibile, ca și 
construcție, din perspectiva țintei;

• consecvență și sincronizare;
• diversitate – pentru a preveni standardizarea sau stereotipizarea 

în planificare, este recomandată desfășurarea unor măsuri de 
decepție militară multiple, credibile și înrudite, încât fiecare să 
se poată confirma pe cealaltă, iar astfel cumulate, să contribuie 
la povestea decepției. (Hamilton, pp. 66-67)

Tot în cadrul aceluiași plan, conform perspectivei sovietice/ruse, 
este importantă și folosirea categoriei optime de maskirovka, acesta 
fiind constituită din: măsuri de camuflare, care reprezintă măsuri clasice 
de ascundere a echipamentului prin folosirea culorilor, vegetației 
naturale, terenului etc.; imitare, care pornește de la folosirea momelilor 
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(în inducerea în eroare) până la folosirea spectrului electromagnetic, 
pentru a imita semnale radio ale adversarului; demonstrații de forțe, 
care au rol dublu, dat de intenția de a spori sau diminua ambiguitatea 
față de capacitățile și intențiile proprii și de intenția de a simula intenția 
de a ataca adversarul pentru a-i monitoriza reacția sau a-l face să ia 
o decizie nefavorabilă; și dezinformare, care are scopul de a furniza 
adversarului, prin diferite canale și forme, fluxuri informaționale 
eronate, parțial reale, false (Ib., pp. 68-69).

Pe baza cadrului teoretic al maskirovka, inițiatorul încearcă să 
înfățișeze o reprezentare a realității, falsă și credibilă, încât să atragă 
atenția țintei în puncte moarte, dar și să genereze condiții favorabile 
propriilor intenții. Trebuie menționat că, în acest efort, maskirovka 
se folosește, preponderent, de surpriza strategică și de influențare 
– care asigură conservarea forței de luptă, micșorează riscurile și 
acționează ca multiplicatoare ale forței –, este un proces puternic 
centralizat și coordonat, iar limitările nu există, indiferent dacă ținta 
este una militară, guvernamentală sau civilă, procesul fiind constrâns 
doar de relația cost-beneficiu și de riscurile aferente (Maier, pp. 6-7). 
În gândirea militară rusă, maskirovka este cea mai bună cale prin care 
se poate obține surpriza strategică, generând deschideri în apărarea 
adversarului care, în mod tradițional, s-ar fi obținut cu costuri mult 
prea mari; maskirovka reprezintă varianta optimă de a altera percepția 
realității factorilor de decizie adverși astfel încât să îi ademenească în 
a lua decizii inoportune sau eronate; în câmpul tactic, maskirovka este 
folosită pentru  protecția forțelor proprii prin mascarea forțelor și prin 
diseminarea de informații false sau eronate care să îndrepte efectele 
armelor adverse în direcții irelevante pentru acțiunea combativă (Ib., 
pp. 8-9).  

După cum putem remarca, acest termen este folosit mai mult în 
chestiunile militare, spre deosebire de măsurile active. Însă, având 
în vedere scopul său de a altera realitatea și faptul că operațiunile 
informaționale ruse sunt gândite și executate de un mix de personal 
civil-militar, putem presupune că maskirovka este folosită și în afara 
teatrului de operații. Utilizarea sa, ca formă a războiului informațional, 
și în spațiul virtual împotriva țintelor civile, dar și în cel al factorilor de 
decizie, ne trimite cu gândul la ideile exprimate de teoreticienii militari 
ruși referitoare la utilizarea abordării indirecte sau la perspectiva 
schimbării de regim prin mijloace nonmilitare/asimetrice.
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Controlul reflexiv (această denumire fiind regăsită mai mult în 
literatura de specialitate occidentală) sau managementul percepțiilor 
este un concept complementar al maskirovka, dezvoltat încă din  
anii ′60, iar, în general, maskirovka și controlul reflexiv sunt desfășurate 
împreună. Spre deosebire de componentele discutate, controlul 
reflexiv pune accent pe confruntarea intelectuală a adversarilor, unde 
ofițerii examinează obiectiv situația dată și, în funcție de experiență 
și pregătire, aceștia caută metode de a manipula câmpul tactic în 
favoarea lor prin analizarea tiparelor și a tendințelor adversarului, 
coroborând informațiile obținute cu propriile prognoze de acțiune 
posibilă (Thomas, 2019, pp. 4-1–4-2). Conform gândirii militare ruse, 
controlul reflexiv/managementul percepţiilor este desfășurat în mediul 
informațional și urmărește obținerea unor efecte informaționale și 
psihologice împotriva factorilor de decizie în încercarea de a-i convinge, 
prin diverse canale, să renunțe la planurile inițiale și să acționeze în 
detrimentul propriilor interese sau obiective (Ib., p. 4-2). Practic, 
controlul reflexiv caută să genereze condițiile optime pentru acțiunile 
ruse, folosindu-se de maskirovka și măsurile active, cu mențiunea că 
nu este căutată surclasarea militară a adversarului, ci proiectarea/
simularea unei anumite imagini sau stări de fapt care să distorsioneze 
realitatea obiectivă și să afecteze capacitatea de prognoză, anticipare 
și acțiune a adversarului prin bulversarea decidentului. 

Cu toate acestea, ca urmare a evoluțiilor sociale, politice și 
tehnologice, în concepția rusă, controlul reflexiv se poate extinde 
dincolo de arta militară, spre acțiuni precum inducerea în eroare sau 
înșelarea experților străini, coruperea rețelelor de calculatoare și 
manipularea social media sau/și a opiniei publice a unui stat, astfel 
având aplicabilitate în: 

• negocieri – utilizarea unui mix între tehnici de marketing și 
control reflexiv;

• decepție și doctrină militară – publicarea de documente 
oficiale programatice și doctrinare care să proiecteze o 
anumită imagine referitoare la intențiile și direcțiile de acțiune 
ale Federației Ruse;

• descurajare – în contextul arsenalelor nucleare, părțile încearcă 
să se convingă de futilitatea acțiunilor de șantaj și presiune 
militară;
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• exerciții militare – organizarea de acțiuni militare care să 
transmită mesaje diferite de intențiile reale și care să se 
desfășoare simultan în diferite zone;

• stratageme – implementarea unor seturi de măsuri, 
interconectate prin caracteristici ca scop, loc și timp, pentru 
a zădărnici planurile adversarului, utilizând ascunderea, 
mascarea, inducerea în eroare, înșelăciunea etc.;

• C4 – parazitarea sistemelor de comandă și control, informatice 
și de comunicații cu date și informații distorsionate sau false, 
care să determine executarea, de către adversar, a unor 
acțiuni care să compromită liderii militari și/sau politici în fața 
subordonaților și să convingă societatea civilă de intențiile anti-
naționale ale acestora;

• războiul psihologic-informațional – modelarea comportamentului 
adversarului prin utilizarea unor măsuri complexe militare, 
politice și diplomatice;

• analiză și abordare reflexivă – analiza descoperă obiectivele 
probabile ale adversarului și mijloacele prin care dorește să le 
obțină, iar abordarea reflexivă încearcă să obțină superioritatea 
intelectuală față de adversar pe baza analizei;

• internet – manipularea trendurilor sau a emoțiilor sociale prin 
determinarea unor grupuri/indivizi țintă să acționeze într-o 
anumită direcție (Ib., pp. 43-46).

Subiectul controlului reflexiv este amplu discutat atât în literatura 
de specialitate occidentală, cât și în cea rusă, iar definițiile, metodele 
și aplicabilitatea acestui concept sunt mai extinse decât detaliile 
prezentate. Cu toate acestea, ne interesează, îndeosebi, relevanța pe 
care teoreticienii militari ruși o atribuie controlului reflexiv în contextul 
războiului psihologic-informațional (sau războiului informațional). 
În acest sens, controlul reflexiv are rolul de a determina adversarul 
să se deziluzioneze singur și să ia acele decizii care să-i determine 
carențe în organizarea sistemelor proprii. În viziunea rusă, controlul 
reflexiv este un proces pe baza căruia inițiatorul încearcă să exploateze 
vulnerabilitățile din sistemul valoric al adversarului, care este compus 
din „filtre”, unde filtrele sunt constituite din conceptele, cunoașterea, 
ideile și experiența adversarului (Pynnöniemi, 2019, p. 219).  
Astfel, după identificarea unui punct de rezistență minimă, este folosită 
o armă informațională (compusă din metode și tehnici ale distorsiunii 

În viziunea 
rusă, controlul 
reflexiv este un 
proces pe baza 
căruia iniţiatorul 
încearcă să 
exploateze 
vulnerabilităţile 
din sistemul 
valoric al 
adversarului, 
care este 
compus din 
„filtre”, unde 
filtrele sunt 
constituite din 
conceptele, 
cunoașterea, 
ideile și 
experienţa 
adversarului. 
Astfel, după 
identificarea 
unui punct 
de rezistenţă 
minimă, este 
folosită o armă 
informaţională 
(compusă din 
metode și tehnici 
ale distorsiunii 
informaţionale) 
care să aibă 
capacitatea 
de a genera 
schimbări 
în procesele 
și sistemele 
informaţionale 
(civile și militare) 
adverse.

37

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Opinii privind definirea și interpretarea unor concepte din gândirea și teoria militară rusă

informaționale) care să aibă capacitatea de a genera schimbări în 
procesele și sistemele informaționale (civile și militare) adverse 
(Ib.). Este important de precizat că, în momentul desfășurării armei 
informaționale, ținta este atacată de către mai mulți atacatori/din 
mai multe direcții simultan și, în acest fel, victima nu mai reușește 
să facă distincția dintre aliat și adversar, ceea ce, în final, duce la 
pierderea noțiunii de amenințare (Ib., p. 220). În acest fel, remarcăm 
faptul că acțiunea controlului reflexiv bulversează ținta, întrucât 
aceasta produce efecte în două direcții posibile: latență în capacitatea 
de reacție la amenințările obiective și directe sau subiectivizează 
amenințările, determinând reacții exacerbate și distrăgând atenția de 
la evenimentele periculoase imediate.

Făcând o comparație între controlul reflexiv și măsurile active, 
remarcăm faptul că există similitudini în materie de forme și tehnici, 
ambele vizând dimensiunea cognitivă a țintei. Diferența cea mai 
vizibilă constă în scopul și focalizarea acțiunilor, unde controlul reflexiv 
este destinat țintelor exclusiv externe, în timp ce măsurile active au 
o aplicabilitate mai generală, intern-externă. Totuși, există o nuanță 
de care trebuie să ținem cont: măsurile active, maskirovka și controlul 
reflexiv sunt concepte cu o îndelungată evoluție, astfel încât acestea au 
fost proiectate să fie desfășurate în comun, să se completeze și să fie 
adaptabile noilor concepte operaționale, tehnologii și nevoi. 

MODEL ORIENTATIV 
Având în vedere conceptele, noțiunile și ideile prezentate, 

propunem, în continuare, un model orientativ, care să evidențieze 
modul de acțiune al Federației Ruse, punând accent pe ideea schimbării 
de regim prin intermediul coruperii/ afectării mediului informațional al 
statului vizat. Considerăm că acest model poate contribui la o înțelegere 
mai clară a modului de acțiune rusesc asupra statelor membre ale 
Uniunii Europene și ale NATO, având în vedere că utilizarea forței 
militare împotriva acestor state este încă o mișcare riscantă.

Așa cum am precizat, înainte de inițierea unor acțiuni împotriva 
unui stat/unor state, sunt realizate pre-analize și analize care identifică 
punctele de rezistență minimă ale acestora, ulterior exploatându-le  
particularizat. Totuși, chiar dacă vorbim de state membre ale UE și 
ale NATO, sunt unele vulnerabilități generale valabile în sistemele 
lor democratice, care facilitează aplicarea formelor și măsurilor 
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nonmilitare, a războiului informațional sau a ideii de schimbare de 
regim. 

În sistemele democratice, există o distincție între individ și stat, 
unde cele două entități au nevoi și obiective diferite, iar securitatea este 
percepută sub forme diverse. Spre exemplu, statul poate fi interesat să 
își asigure, pe plan internațional, securitatea teritorială și o oarecare 
vizibilitate și relevanță în cadrul organismelor internaționale din care 
face parte, dar individul s-ar putea să fie mai interesat de prosperitatea 
sa economică și de împlinirea profesională, sentimentală sau 
ideologică. Totuși, existența acestei distincții reprezintă fundamentul 
care poate duce la erodarea puterii și legitimității statului, întrucât 
poate determina: enclavizarea societății, unde indivizii resimt o 
fidelitate sporită față de elementele mai apropiate de viața lor, precum 
familia, clanul, comunitatea religioasă, regiunea de care aparțin etc.; și 
enclavizarea statului, alături de instituțiile sale, unde rolul său se rezumă 
la componenta administrativă (Buzan, 2017, p. 90). Astfel, în ideea de 
a diminua această falie dintre stat și individ/societate, sistemul politic 
joacă rolul de mediator în raporturile sociale conflictuale, fenomenele 
politice fiind fapte sociale, în special prin faptul că nu există delimitări 
clare care să limiteze politizarea vieții sociale (Denni, Lecomte, 2004, 
pp. 21, 25). Iar din acest punct apar vulnerabilitățile ce pot fi exploatate 
de Federația Rusă, îndeosebi la nivel informațional. 

Partidele politice contribuie la educarea politică a individului 
și, astfel, au capacitatea de a structura opinia publică prin faptul 
că acestea analizează, în scop electoral, situația statului, propun 
teme de dezbatere politică și vin cu soluții, dar diseminează bătălia 
politică la toate nivelurile societății, prin orice canale (Bréchon, 2004,  
pp. 119-120). În mod natural, societatea nu este un sistem omogen și 
armonios, fiind marcată de conflicte generate de existența stratificării 
sociale și a intereselor divergente ale diferitelor grupuri sociale (Denni, 
Lecomte, p. 73). Însă, cu cât conflictul politic este exprimat mai 
violent în societate (adăugându-se tensiunilor preexistente), cu atât 
șansele apariției partidelor extremiste cresc, iar dacă sunt infuzate, 
în toiul conflictului, și elemente ale distorsiunii informaționale, fricile 
care se vor naște în interiorul societății sau al grupurilor sociale vor 
genera forme ideologice embrionare (ultranaționalism, antiglobalism, 
fanatism religios, anarhism etc.) cu potențial de dezvoltare (Bréchon, 
pp. 80, 110). Totuși, aici sunt generate alte două probleme: a) partidele 
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politice sunt condiționate, în oferta politică, de starea și preferințele 
opiniei publice/societății, așa încât agenda politică nu poate fi prea 
îndepărtată de aceste preferințe (Ib., p. 92); și b) statul poate face 
față unei perioade îndelungate de dezordine a vieții politice, însă, 
pentru individ, acutizarea unei lupte politice violente devine o sursă 
de insecuritate (Buzan, pp. 83-84), care îl radicalizează și, ulterior, îi 
schimbă sistemul valoric. 

Aceste aspecte, practic, stau la baza ideilor ruse referitoare la 
influențarea adversarului în sfera politică (decizională) și a populației. 
Astfel, ca prim pas, aceștia trebuie să obțină supremația asupra 
mediului informațional advers prin luarea inițiativei care să determine 
șocul informațional. În acest sens, Federația Rusă poate desfășura o 
serie de operațiuni care să includă măsuri active, maskirovka și control 
reflexiv orientate, în primă instanță, către individ și societate, iar 
ulterior către mediul politic. În această primă etapă, operațiunile ar 
urmări să blocheze capacitatea societății de a-și organiza modalități 
de mediere a conflictelor sociale (Denni, Lecomte, p. 31), determinând 
fragmentarea acesteia în urma escaladării conflictelor care se înmulțesc 
și nu se mai rezolvă.

Aceste forme și măsuri pot fi atât de bruște, încât sistemele de 
securitate ale statului vizat pot fi supuse surprizei strategice și, astfel, 
pot reacționa târziu la atacurile informaționale ruse, iar prin expunerea 
indivizilor la fluxurile informaționale ruse pe o perioadă îndelungată 
pot determina alterarea mediului informațional, astfel încât să se 
obțină efectele dorite. Cu toate acestea, condiționarea nu este 
suficientă, deoarece Federația Rusă acționează simultan sau etapizat 
(în funcție de particularitățile statului țintă) în mai multe direcții.  
Mai precis, în primă instanță, este destul de probabil să își concentreze 
efortul în a stopa accesul populației/unor grupuri la informații corecte, 
cu scopul de a le subiectiviza realitatea, ulterior penetrând societatea 
cu agenți de influență activi și pasivi (activi – ofițeri de informații/
agenți recrutați care se ocupă cu măsuri active; pasivi – oameni 
influenți care nu au legături directe cu acțiunile externe, dar sunt 
parte la acestea). După asigurarea unui mediu informațional propice, 
Federația Rusă poate disemina informații false prin diverse canale, 
în special prin camerele de ecou din social-media, și să se asigure 
că este instaurată confuzia, nemulțumirea și, în final, radicalizarea.  
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De asemenea, Federația Rusă poate opera și în direcția mediului politic 
al statului vizat cu scopul de a-l vulnerabiliza, în așa fel încât acesta 
să nu își mai poată asuma rolul de reglator și de păstrător al unității 
valorice și sociale globale împotriva elementelor destabilizatoare (Ib., 
p. 35). În acest sens, conform perspectivelor teoretice prezentate, 
vulnerabilizarea mediului politic se poate realiza prin acțiuni acoperite, 
precum înșelarea și inducerea în eroare, șantajul, amenințarea, 
coruperea (figura nr. 1), dar și prin acțiuni mai directe, cum ar fi 
infiltrarea unor vectori de influență care să genereze și să mențină 

Figura nr. 1: Model orientativ al schimbării structurii social-politice a unui stat  
prin afectarea mediului său informaţional (Sursa: autorul)
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un anumit grad de instabilitate, subversiunea, sabotajul și chiar 
asasinatul (operațiuni umede). Acțiunile informaționale ruse pot urmări 
(așa cum am mai precizat), în general: 1) discreditarea și delegitimarea 
instituțiilor statului și a mediului politic, 2) inducerea stării de haos în 
rândul populației, 3) inducerea în eroare și distorsionarea realității și  
4) monitorizarea, evaluarea efectelor și ajustarea formelor și mijloacelor, 
în caz de nevoie.

Trebuie precizat că, înaintea radicalizării individului, atacurile 
informaționale au rolul de a asigura distrugerea încrederii și respectului 
cetățeanului față de ordinea preexistentă din interiorul statului și să îl 
motiveze să acționeze pentru a o schimba/dărâma. Executarea acestor 
operațiuni informaționale poate fi desfășurată pe termen mediu și lung 
pentru fundamentarea, la nivel cognitiv, a mistificării realității/inducerii 
în eroare. Cu trecerea timpului, apar primele semne ale modificării 
sistemelor valorice în rândul societății și al mediului politic, precum 
partidele extremiste, ultranaționalismul, fundamentalismul religios, 
antiglobalismul, izolaționismul, antieuropenismul, antiamericanismul 
etc. Odată ce schimbările de atitudine încep să devină vizibile, indivizii 
și societatea vor determina schimbări în mediul politic – care a fost, și 
el, supus influențării externe – și, la rândul său, va determina schimbări 
în aparatul de stat pornind de la structură până la legi organice și 
fundamentale. Desigur, în cadrul unei operațiuni ce vizează un stat 
sunt analizate și utilizate diverse tehnici și mijloace, iar detaliile sunt 
consistente și constau în cât mai multe particularități care pot contribui 
la îndeplinirea cu succes a „acţiunilor ostile” ruse. 

În această secțiune, am încercat să construim un model orientativ 
care se fundamentează pe unele aspecte esențiale, dar generale ale 
statelor democratice. Bazându-ne pe conceptele și perspectivele 
militare ruse prezentate, am construit acest model ipotetic, pentru a 
evidenția cât de reală este posibilitatea unei acțiuni de a destabiliza 
un stat din interior sau de a-i schimba regimul politic pentru a genera 
condițiile optime unor acțiuni rusești ulterioare. 

CONCLUZII
Definirile și interpretările prezentate au rolul de a construi o sinteză 

asupra unor concepte fundamentale din arsenalul teoretic al Federației 
Ruse și de a clarifica (pe cât posibil) unele ambiguități referitoare la 
forme și practici rusești. Însă, tot în acest registru, lucrarea încearcă  
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să atragă atenția asupra complexității conceptuale militare ruse, 
în special în contextul în care unii analiști/cercetători clasifică 
acțiunile ruse drept joc de sumă nulă. După cum am prezentat, atât 
perspectivele militare ruse, cât și conceptele lor se fundamentează 
pe o planificare complexă, care înglobează diferite forme și măsuri, 
coordonate sau sincronizate, unde scopurile sunt variate și țintesc 
militarii, civilii și factorii de decizie. În această logică, indiferent dacă 
Federația Rusă lansează operațiuni asimetrice, măsuri nonmilitare 
sau un război psihologic-informațional folosindu-se de forme precum 
măsurile active, maskirovka și controlul reflexiv, acțiunile vor urmări 
îndeplinirea unei linii de operațiuni prin care să influențeze ținta în 
direcțiile dorite/prognozate. Astfel, putem afirma că aceste acțiuni, 
deși lente ca efect, urmăresc generarea unor condiții optime de acțiune 
pentru Federația Rusă, ceea ce ne determină să luăm în considerare 
faptul că o operațiune de influențare a unei ținte poate fi etapizată și 
poate fi desfășurată pe termen lung (referindu-ne la o durată de ani). 

De asemenea, chiar dacă au sau nu capacitățile materiale, umane 
și financiare de a desfășura operațiuni pe durata anilor, trebuie 
recunoscut faptul că, la nivel teoretic, au un avantaj în fața statelor 
membre ale NATO, deoarece acestea dezvoltă și îmbunătățesc 
conceptele operaționale care se fundamentează pe inițiativă, surpriză 
strategică, flexibilitate și manevrabilitate, influențare, inducere în 
eroare și exploatarea punctelor de rezistență minimă. În acest sens, un 
aspect foarte problematic îl regăsim în faptul că încadrează „acţiunile 
ostile” între starea de pace și război, lucru pe care nu îl regăsim în 
concepția NATO. Teoretizarea războiului informațional în formele sale 
psihologic-informațional și tehnic-informațional determină un alt 
dezavantaj conceptual pentru NATO.

Având în vedere că majoritatea statelor autocratice se folosesc, 
în diverse măsuri, de operațiuni informaționale pentru a influența 
ținte în diverse direcții, considerăm că se impune, la nivel NATO, 
redimensionarea teoretică și conceptuală în ceea ce privește utilizarea 
militară a informației. Odată create niște instrumente generale, 
structurile de securitate ale statelor membre pot folosi, particularizat 
și în funcție de specificul cultural, pentru a contracara sau anula 
abordările indirecte, atacurile informaționale, operațiunile asimetrice 
sau măsurile nonmilitare rusești, dar nu numai. 
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În final, putem doar estima că amenințările de natură militară și 
informațională nu se vor estompa, ci se vor amplifica, determinând 
forme și mai complexe și greu de contracarat. Timpul este un aliat 
pentru cei care știu să îl folosească optim, astfel că statele membre ale 
NATO și ale UE trebuie să valorifice timpul rămas pentru a-și proteja 
mediile informaționale, sistemele de apărare, factorii de decizie și 
societățile de ingerințele ruse.
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La începutul secolului al XXI-lea, Republica Populară Chineză este o putere 
militară și nucleară globală emergentă. Expansiunea arsenalului nuclear al 
Chinei și a capacităţilor sale este un obiectiv principal al eforturilor defensive 
ale statului, concomitent cu actualizarea întregii strategii de securitate a 
Chinei. Prezenta lucrare urmărește să ofere o perspectivă a percepţiilor și 
preocupărilor chineze cu privire la securitatea nucleară și să analizeze punctele 
cheie și evoluţiile strategiei nucleare a ţării în deceniul precedent. În cele din 
urmă, lucrarea are ca scop principal prezentarea unei perspective cuprinzătoare 
asupra obiectivelor Chinei, a forţelor și strategiei sale nucleare. 

Cuvinte-cheie: Republica Populară Chineză, Armata Populară de Eliberare, 
strategie nucleară, capabilităţi, arme nucleare.
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Strategia nucleară chineză la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE
Într-o manieră similară Statelor Unite ale Americii și Federației 

Ruse, care în epoca post-Război Rece și-au modernizat și redus, 
totodată, arsenalele nucleare, sporindu-le, în același timp, funcțiile 
de descurajare, în acord cu cerințele mediului strategic global 
contemporan, Republica Populară Chineză a continuat să-și dezvolte 
forțele nucleare, mai reduse ca număr, și le-a încredințat prerogativa 
cheie a descurajării nucleare, deși cu anumite caracteristici „chinezești”.

Republica Populară Chineză (RPC sau China), spre deosebire de 
statele istorice posesoare de armament nuclear – Statele Unite ale 
Americii, Uniunea Sovietică, Franța și Marea Britanie, nu s-a implicat 
semnificativ în arena internațională în deceniile următoare primului 
test atomic al țării din 1964, devenind, astfel, un caz aparte în sistemul 
de relații interstatale dominant în a doua jumătate a Războiului Rece, 
marcat de eforturile de gestionare a stabilității nucleare strategice 
globale, printr-un cadru de tratate internaționale și înțelegeri informale 
privind controlul, limitarea și reducerea sistemelor de arme nucleare. 
După aderarea Franței la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare 
(TNP) în 1991, China și-a reînnoit interesul anterior pentru propria 
participare la tratat, dar și-a reiterat, în același timp, nemulțumirea față 
de natura percepută ca discriminatorie a tratatului, din cauza  absenței 
interdicțiilor privind dislocarea armelor nucleare în afara granițelor 
naționale ale statelor participante și a lipsei de informații verificabile 
cu privire la nivelurile dezarmării nucleare în curs. Cu toate acestea, 
în martie 1992, Beijingul a aderat la TNP, marcând prima incursiune 
a Chinei în ceea ce poate fi numit informal „regimul tratatului 
internaţional” privind stabilitatea nucleară, care constituie cadrul de 
control al armelor nucleare în sistemul internațional de securitate.  
În cererea sa de aderare la TNP, guvernul RPC a înaintat un set de 
solicitări tuturor celorlalte state posesoare de arme nucleare, anume: 
adoptarea necondiționată a unei politici care să limiteze decizia de 
primă lovitură („no first use” – NFU), astfel încât să se asigure securitatea 
statelor neposesoare de arme nucleare la nivel mondial, contribuția  
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la promovarea dezvoltării „zonelor libere de arme nucleare” („nuclear-
weapon-free zone” – NWFZ), retragerea armelor nucleare dislocate 
în afara granițelor naționale și încetarea militarizării spațiului cosmic 
(Kiriakov, 2016). Respectivele obiective, după cum va fi demonstrat, 
rămân de importanță vitală pentru politica nucleară chineză până în 
prezent. Ulterior, la 24 septembrie 1996, RPC a semnat, de asemenea, 
Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT). Tratatul, a cărui semnare a început la 
data de 10 septembrie a aceluiași an, a ajuns să includă 184 de state, 
fiind ratificat de 167 de state, dintre care trei sunt puteri nucleare 
– Franța, Federația Rusă și Regatul Unit. Cu toate acestea, în ciuda 
intențiilor inițiale, RPC se numără printre statele posesoare de arme 
nucleare care, în cele din urmă, nu au ratificat tratatul, ca de altfel și 
Statele Unite ale Americii. În ciuda acestor aspecte și în conformitate 
cu noțiunile generale privind stabilitatea nucleară în noua eră, RPC a 
întrerupt testele nucleare, ultimul test nuclear cunoscut fiind efectuat 
la 29 iulie 1996, anul semnării Tratatului.

Două decenii mai târziu și până în a treia decadă a secolului  
al XXI-lea, China a demonstrat un grad de angajament față de ideile 
privitoare la stabilitatea nucleară internațională. Cu toate acestea, țara 
nu a demonstrat nicio intenție de a intra în dialogul strategic dintre 
Statele Unite ale Americii și Rusia, nici în tratatele de limitare dintre 
cele două superputeri nucleare principale, care au definit stabilitatea 
strategică nucleară globală în trecut și pe care China le consideră 
inechitabile din perspectiva propriilor sale capabilități. În prezent, 
începând cu 2021, China deține al treilea arsenal nuclear ca mărime 
din lume, după cel al Statelor Unite ale Americii și al Rusiei. În ciuda 
disparității cantitative cu privire la armele nucleare, China s-a angajat 
să reducă disparitatea calitativă cu superputerile nucleare și a ajuns 
să dezvolte rapid un arsenal nuclear limitat, dar în expansiune, cu 
capabilități egale și, poate, superioare în anumite domenii.

Prezenta lucrare are ca obiectiv principal discutarea strategiei 
nucleare chineze în forma sa actuală, pe baza argumentelor, precum 
și a schimbărilor profunde care s-au conturat în ultimul deceniu.  
În continuare, lucrarea urmărește examinarea preocupărilor generale, 
a noțiunilor și percepțiilor de securitate ale RPC, așa cum sunt 
prezentate în documentele strategice oficiale, aducând, astfel, în 
atenție un subiect căruia i se va acorda, cu siguranță, o importanță 
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din ce în ce mai mare în deceniile viitoare, un subiect asupra căruia 
sunt disponibile relativ puține materiale elaborate având la bază surse 
primare.

Lucrarea are ca teză principală faptul că, la începutul celui  
de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea, Republica Populară Chineză 
a făcut pași decisivi în transformarea forțelor sale armate nucleare. 
Respectivii pași au fost însoțiți de o doctrină cu un mai mare grad de 
concretețe și specificitate privind utilizarea forței nucleare ca factor de 
descurajare strategică, fiind, în același timp, în conformitate cu poziția 
anterioară a Chinei, accea de a nu fi privită ca un stat care urmărește 
o politică nucleară agresivă. Astfel, pașii menționați au transformat 
fizic organizarea forțelor nucleare ale Chinei într-o categorie oficială 
a forțelor armate, fiindu-le atribuit un set mai larg de funcții de 
descurajare și contingențe specifice, adoptându-se principiile apărării 
„active” și „înaintate”. Transformarea a fost susținută de eforturi 
semnificative pentru dezvoltarea de rachete balistice cu rază medie și 
rachete intercontinentale, capabile să amenințe interesele în Pacific 
ale principalului rival geopolitic al Chinei, Statele Unite ale Americii, 
precum și să asigure deținerea, de către China, a unei capacități 
semnificative de descurajare a Statelor Unite ale Americii continentale 
și a spectrului de capabilități în creștere ale acestora. 

Metodologia utilizată în lucrare este legată de examinarea 
materialului disponibil din surse deschise despre strategia nucleară 
chineză, publicat sub formă de cărți albe, documente strategice și 
anunțuri publice ale conducerii chineze, pentru formarea unei imagini 
coerente asupra obiectivelor, doctrinei și percepțiilor de securitate 
ale Chinei, care au evoluat în ultimul deceniu. Lucrarea juxtapune 
astfel de informații cu evoluțiile cunoscute în caracteristicile 
calitative și cantitative ale arsenalului nuclear strategic chinez și ia în 
considerare reacțiile altor actori din arena internațională. Limitările 
recunoscute ale lucrării sunt legate de candoarea informațiilor despre 
politica nucleară a Chinei, din cauza lipsei de analize și perspective 
contrastante indigene, precum și a informațiilor tehnice disponibile, 
ca urmare a politicilor de informare de stat ale Chinei. Totuși, lucrarea 
ia în considerare faptul că, în normele istorice de securitate existente, 
privind obiectivele „descurajării nucleare” și stabilității strategice, 
veridicitatea și deschiderea în furnizarea unor astfel de informații 
către alți actori globali și în special adversari sunt vitale în îndeplinirea 
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obiectivelor de mai sus și pentru asigurarea că există o înțelegere 
comună privind evitarea unui potențial dezastru nuclear. În plus, 
lucrarea se concentrează pe strategia nucleară și dezvoltarea acesteia, 
făcându-se, ca atare, doar o referire limitată la caracteristicile tehnice 
specifice ale arsenalului nuclear chinez și la capabilitățile sale.

NOUA STRATEGIE NUCLEARĂ CHINEZĂ  
ȘI NOȚIUNI PRIVITOARE LA UTILIZAREA  
ARMELOR NUCLEARE
Debutul unei schimbări semnificative în Strategia nucleară 

cuprinzătoare și istorică chineză poate fi considerat actualizarea 
din 2013 a Doctrinei de apărare a RPC. Astfel, accentul este pus pe 
evoluția conceptului de „apărare activă” și pe adaptarea strategiilor de 
„apărare înaintată” și „spaţiu strategic” pentru a face față provocărilor 
contemporane de securitate pentru RPC, așa cum se arată în  „Știinţa 
strategiei militare” (Fravel, 2016, pp. 3-5). În cadrul doctrinei actualizate, 
cu accent pe componenta descurajării nucleare strategice a Chinei, au 
fost conturate obiectivele, structura, armamentul și pregătirea Forței  
a 2-a de artilerie (în unele surse, Corpul 2 de artilerie – AF2), care, în acel 
moment, cuprindea forțele de rachete ale Chinei. Obiectivele principale 
declarate ale AF2 sunt misiunea de a descuraja folosirea armelor 
nucleare împotriva Chinei de către alte state și, în cazul apariției unei 
necesități, efectuarea unei lovituri nucleare de represalii și efectuarea 
de lovituri precise asupra țintelor cu rachete balistice convenționale. 
AF2 include atât forțele de rachete nucleare, cât și forțele de rachete 
balistice convenționale. La momentul actualizării doctrinei, inventarul 
de rachete includea rachete balistice intercontinentale (ICBM) de 
tipurile DF-4 (10), DF-5A (20), DF-31 (12) și DF-31A (30), precum și o 
varietate de peste 122 de rachete balistice cu rază medie de acțiune 
(MRBM) de tipurile DF-16, DF-21/21A/21C/21D și câteva zeci de 
rachete de croazieră CJ-10 (IISS, 2013, p. 287). În structura forțelor  
AF2 există, de asemenea, aproximativ șase baze principale de rachete, 
locuri de antrenament și testare, unități de sprijin și logistică, centre 
de educație și institute de cercetare, printre altele (Doctrina apărării 
RPC, 2013). 

AF2 sunt menținute într-o stare de operaționalizare constantă, 
care urmărește să asigure o reacție rapidă și un răspuns eficient  
la amenințările de război și în caz de situații de urgență. În cazul  
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unei amenințări nucleare la adresa statului, detașamentele înarmate 
cu rachete nucleare își ridică nivelul de operaționalizare și se pregătesc 
să execute un contraatac nuclear, precum și toate celelalte activități 
asociate cu contracararea utilizării armelor nucleare de către un posibil 
adversar. În cazul în care a fost efectuată o lovitură nucleară împotriva 
RPC, AF2, individual sau împreună cu forțele nucleare ale celorlalte 
categorii, procedează la un contraatac cu rachete nucleare asupra 
forțelor militare ale adversarului. Detașamentele, înarmate cu rachete 
balistice convenționale, ar putea într-un mod și mai rapid să treacă de 
la organizarea la pace la cea de război și să execute atacuri precise la 
distanțe medii și lungi. Trebuie remarcat faptul că, anterior, procedurile 
operaționale ale AF2 aveau în vedere menținerea focoaselor separat 
de lansatoare. În plus, lansatoarele de rachete alocate funcției de 
descurajare nucleară erau dispersate printre lansatoare cu focoase 
convenționale. Observatorii occidentali și, în special, SUA sunt de 
părere că, în prezent, China se îndepărtează de această poziție, cu un 
procent mare din forțele sale de rachete menținute în alertă maximă 
pentru perioade mai lungi de timp. Cauzele unei asemenea stări de 
fapt sunt complexe: pe de o parte, astfel de pași țin de economie și 
optimizează sarcinile logistice ale AF2, prelungind, de asemenea, timpul 
de răspuns și sporind gradul de risc pentru supraviețuirea descurajării 
nucleare și convenționale a Chinei; pe de altă parte, o astfel de poziție 
a forțelor nucleare oferă perspectiva interesantă în care mixul armelor 
convenționale și nucleare asigură că orice încercare a unui adversar 
de a reduce puterea de lovire convențională ar putea fi considerată 
de China ca atac preventiv la scară largă asupra forțelor sale nucleare 
(Brown, 2021).

În decembrie 2013, Academia de Științe Militare a RPC a publicat 
menționata  „Știinţa strategiei militare”. Rezultat al efortului colectiv al 
unui număr de 35 de experți în științe militare chinezi, lucrarea prezintă 
modul în care Armata Populară de Eliberare (People’s Liberation Army 
– PLA) privește programele militare ale Chinei și ale restului lumii. 
Această publicație substanțială și autorizată se află la a treia ediție și 
are rolul de a examina evoluția strategiei militare chineze, de a articula 
gândirea militară chineză contemporană și de a prezenta calea de 
urmat pentru dezvoltarea, dislocarea și utilizarea potențială a puterii 
militare chineze. 
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Este de remarcat faptul că publicația nu este destinată direct 
mediului internațional, ci, în primul rând, comunității de experți militari 
chinezi, acesta fiind principalul motiv pentru care ar trebui privită ca 
un document direct și detaliat relativ la percepțiile PLA cu privire la o 
serie de discuții strategice. Noua ediție prezintă câteva dintre punctele 
de vedere ale PLA asupra descurajării nucleare, războiului nuclear, 
controlului armamentului nuclear, eficacității capacităților nucleare 
chineze și efectelor politicii SUA asupra strategiei nucleare chineze 
(Kiriakov, ib.), ce urmează a fi discutate detaliat.

Mai mult, în cadrul publicației, pe tema descurajării nucleare și în 
conformitate cu poziția oficială chineză, care a rămas neschimbată, 
se afirmă că armele nucleare au un rol limitat în strategia nucleară 
chineză. Singurul lor scop este de a descuraja alte puteri nucleare în 
utilizarea armelor nucleare ca amenințare, în consecință și ca atare 
împotriva RPC. În cadrul documentului pot fi extrapolate următoarele 
puncte cheie:

• China se obligă să nu utilizeze armele nucleare împotriva unor 
state neposesoare de arme nucleare.

• China se obligă să nu utilizeze armele nucleare ca măsură de 
represalii la un atac convențional.

• China se obligă să utilizeze armele nucleare doar în cazul unei 
amenințări nucleare confirmate.

Aceste postulate cheie ale politicii chineze privind armele nucleare 
sunt prezentate drept „caracteristicile speciale” ale descurajării nucleare 
chineze. În document se mai precizează că este menținută de către 
China politica de a nu executa prima lovitură și de a disloca arme 
nucleare ca mijloc de apărare atunci când astfel de arme au fost 
dislocate împotriva țării, poziție care contrastează radical cu doctrinele 
nucleare acceptate atât de SUA, cât și de Rusia, care, într-o anumită 
măsură, au în vedere posibilitatea executării primei lovituri. Se face o 
declarație suplimentară că descurajarea nucleară chineză se bazează 
pe principiul contramăsurilor eficiente, având așadar un caracter 
pur defensiv. Astfel, se poate afirma că strategii chinezi consideră că 
motivul descurajării nucleare este reprezentat de distrugerile inerente 
provocate de armele nucleare și utilizarea acestora împotriva Chinei, 
ca prag necondiționat pentru represaliile nucleare, nu de cantitatea lor 
și gravitatea unui atac.
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O prevedere suplimentară a politicii nucleare declarate a Chinei, 
așa cum este exprimată în document, este reprezentată de opiniile și 
percepțiile PLA cu privire la utilizarea armelor nucleare în scenariul în 
care descurajarea nucleară s-a dovedit ineficientă. „Știinţa strategiei 
militare” detaliază care ar fi răspunsul la un atac nuclear inamic, și 
anume:

• Un atac nuclear de suprimare chinez va avea o amploare 
limitată. 

• Un atac nuclear de suprimare chinez va fi îndreptat împotriva 
centrelor populate inamice, nu împotriva țintelor militare. 

• Scopul principal al unui atac nuclear de suprimare chinez va fi 
acela de a se asigura că un inamic întrerupe viitoarele atacuri 
nucleare împotriva Chinei. 

Din aceste noțiuni percepute, se poate extrapola că strategia 
nucleară chineză prevede ca o parte din arsenalul său nuclear să rămână 
în rezervă. Capabilitățile chineze de descurajare nucleară sunt întărite, 
în continuare, pe baza conceptului politico-militar de „contravalori” 
(sau contra-orașe), cu un grad mai mare de adecvare pentru China, ca 
stat cu un număr mai mic de arme nucleare în comparație cu principalii 
săi adversari. Mai mult, chiar atunci când se ia în considerare dislocarea 
armelor nucleare în luptă, obiectivul principal al acestora este 
descurajarea adversarului de a executa lovituri împotriva Chinei, prin 
desemnarea, în mod deschis, a populațiilor inamice și nu a obiectivelor 
militare ca ținte principale.

În continuare, capabilitățile nucleare ale Chinei sunt definite ca 
fiind „mult reduse” și „mult limitate”, comparativ cu cele ale Federației 
Ruse și ale Statelor Unite ale Americii, dar suficiente pentru a îndeplini 
cerințele de bază ale descurajării eficiente. 

În cadrul publicației, politicile de control al armelor nucleare și 
dezarmarea nucleară sunt examinate într-o lumină extrem de pozitivă, 
deși contrastant cu privire la propria poziție a Chinei. Se observă că, 
pe de o parte, controlul armelor nucleare are consecințe pozitive 
notabile: menținerea echilibrului strategic, prevenirea izbucnirii 
războiului nuclear și reducerea costurilor de apărare, printre altele. 
La celălalt capăt al spectrului, controlul asupra armelor nucleare și 
dezarmarea, în special pentru puterile nucleare mai mari, sunt privite 
ca o platformă importantă pentru menținerea supremației nucleare, 
limitare strategică și slăbirea capacităților oponenților strategici.
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Controlul armelor nucleare și dezarmarea sunt remarcate drept 
procese importante și vitale în afacerile militare globale și corespund 
politicii nucleare chineze și dezvoltării unor astfel de arme de către 
China. Cu toate acestea, atunci când aceste activități sunt privite ca 
elemente în cadrul unei rivalități militare și politice globale mai ample, 
se observă că, în introducerea controlului armelor nucleare, trebuie 
respectat un grad mare de prudență în ceea ce privește condițiile și 
motivele oponenților și adversarilor, precum și consecințele propriilor 
acțiuni individuale. În acest cadru de interacțiuni se exprimă opinia 
paradoxală, la prima vedere, a strategilor chinezi, potrivit căreia China 
ar trebui să-și consolideze propriile forțe nucleare cu scopul de a 
câștiga un grad mai mare de inițiativă în discuțiile privind controlul și 
reducerea armamentelor nucleare (Ib.).

Lucrarea în discuție, „Știinţa strategiei militare”, acordă o atenție 
deosebită influenţei Statelor Unite ale Americii asupra noii politici 
chineze. Statele Unite ale Americii sunt definite ca primul și cel mai 
important factor care influențează politica urmărită de China cu privire 
la securitatea nucleară.

Astfel, este prezentată o evaluare a tendințelor politicii militare 
a SUA, care contribuie la limitarea numărului de arme nucleare, dar, 
după cum se observă, respectivele tendințe nu constituie un punct 
de plecare semnificativ în propria politică nucleară. De asemenea, 
se subliniază că Statele Unite ale Americii își păstrează în continuare 
politica privind o lovitură preventivă (Politica primei lovituri – First Use 
Policy) și că armele nucleare sunt menținute într-o stare ridicată de 
operaționalizare pentru lansare imediată. Strategii chinezi notează 
că planurile SUA pentru dezvoltarea forțelor lor nucleare invită la o 
examinare atentă a dedicării Statelor Unite pentru eventuala eliminare 
universală a armelor nucleare (Science of Military Strategy, 2013,  
pp. 212-252).

Mai mult, în cadrul documentului, se pune accent pe eficacitatea 
politicii nucleare chineze în descurajarea unui atac nuclear, care derivă 
din dezvoltarea forțelor convenționale ale Statelor Unite ale Americii. 
În mod specific, dezvoltarea SUA și rezultatele actuale ale proiectului 
„Prompt Global Strike” sunt văzute ca manifestându-se în capabilități 
ce pot ținti descurajarea nucleară națională chineză. Se subliniază 
că un astfel de rezultat final ar plasa China într-o poziție pasivă și 
ar afecta drastic propriile capacități de răspuns, degradând, astfel,  
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în mod semnificativ descurajarea nucleară. Acest punct al 
documentului, căruia i se adaugă și altele, face aluzie la aparenta 
lipsă de încredere în angajamentul administrației Obama, la vremea 
respectivă, pentru controlul armelor nucleare și asigurarea stabilității 
nucleare internaționale (Kiriakov, ib.).

DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ A CONCEPTELOR  
ȘI NOȚIUNILOR STRATEGICE NUCLEARE CHINEZE
În perioada imediat următoare menționatelor redefiniri ale 

strategiei nucleare a Chinei, sistemul de securitate internațională, 
precum și relația Chinei cu principalii săi adversari s-au schimbat 
dramatic. Într-un mediu internațional din ce în ce mai agresiv, completat 
de renașterea politicii de bloc, tensiunile tot mai mari și prăbușirea 
generală a regimului tratatelor internaționale privind stabilitatea 
nucleară, se poate afirma că propria politică a Chinei încapsulează o 
abordare cu un pronunțat caracter proactiv. La 26 mai 2015, a fost 
publicată noua Strategie militară a Republicii Populare Chineze, pe 
baza aspectelor relevate în Carta Albă a Apărării chineze.

În secțiunea introductivă a noii strategii, se subliniază că, într-o 
epocă în care lumea contemporană se confruntă cu schimbări fără 
precedent, China se află într-o etapă cheie a reformei. Poporul chinez, 
în lupta sa pentru împlinirea „visului chinezesc” de reconstituire a 
gloriei națiunii chineze, speră să coopereze cu alte state pentru binele 
comun, menținerea păcii, dezvoltarea comună și prosperitate (Tuid, 
2015). Ideea locului actual și, în special, viitor al Chinei pe scena 
internațională este, astfel, direct legată de prosperitatea sa continuă și, 
mai important, de ideea că apărarea națională eficientă va fi esențială 
pentru asigurarea acesteia.

Crearea unei apărări naționale de încredere și a unei armate 
puternice numeric este definită ca un obiectiv strategic pentru 
modernizarea Chinei și o garanție de securitate pentru dezvoltarea 
pașnică a statului. Evoluția ulterioară a percepțiilor strategice chineze 
este exprimată în cadrul Strategiei militare de apărare activă, o idee 
constituită odată cu crearea Republicii Populare Chineze, îmbogățită și 
dezvoltată continuu.

Printre principalele sarcini strategice ale forţelor armate chineze, în 
noua strategie, se numără menținerea descurajării strategice printr-un 
contraatac nuclear. În conformitate cu cerințele de securitate strategică 
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și nucleară pentru AF2, a fost planificat un set de măsuri diferite, 
printre care „îmbunătăţirea sistemului de descurajare nucleară” și 
„creșterea capabilităţilor de descurajare strategică și de contraatac 
nuclear, creșterea razei de desfășurare a unei lovituri precise” (Strategia 
militară a Chinei, 2015). Astfel, se remarcă o tendință activă de creștere 
în continuare a capabilităților tehnice ale forțelor strategice chineze, 
care a fost principala preocupare în ultimul deceniu, făcând parte 
dintr-o strategie pe termen lung care se extinde mult în viitor. Această 
modernizare pe scară largă a armamentului și structurii forţelor 
armate chineze a fost realizată sub conducerea președintelui Xi Jinping 
(din 2012, secretar general al Partidului Comunist Chinez – PCC și 
președinte al Comisiei Militare Centrale a PCC, iar din 2013, președinte 
al Republicii Populare Chineze). La cel de-al 19-lea Congres al Partidului 
din octombrie 2017, Xi Jinping a declarat că modernizarea forțelor 
armate va fi finalizată până în 2035, iar până în 2050, China ar trebui să 
fie printre cele mai importante puteri militare din lume. Pentru aceste 
obiective ambițioase ale forțelor armate, doar în 2017 au fost alocate 
150 de miliarde USD (Yang, 2018), reprezentând o creștere de 7% față 
de anul precedent, bugetul continuând să se extindă constant chiar 
și în timpul dificultăților economice și financiare globale din perioada 
2020-2021 (Da Silva et al., 2020, pp. 2-10).

Ulterior, în iulie 2019, Ministerul Apărării al Republicii Populare 
Chineze a publicat noua Cartă Albă a „Apărării Naţionale a Chinei în 
Noua Eră”. 

În document, se precizează că mediul contemporan internațional 
de securitate este marcat de modificări semnificative. Pe de o parte, 
puterile mondiale se reconstituie și se regrupează, numărul de piețe 
emergente și de state în curs de dezvoltare este în creștere, astfel 
configurația puterii strategice devine mai echilibrată. Pe de altă parte, 
Carta Albă indică o concurență strategică în creștere. Documentul 
semnalează pașii făcuți de SUA cu privire la actualizarea propriilor 
strategii de securitate și de apărare națională, precum și la adoptarea 
de politici și abordări unilaterale. Potrivit documentului, aceasta 
este particularitatea care provoacă și sporește competiția între marii 
actori statali, care își cresc exponențial cheltuielile pentru apărare în 
diverse domenii: dezvoltarea capabilităților nucleare, spațiul cosmic, 
apărarea cibernetică și împotriva rachetelor balistice, ceea ce, în final, 
subminează stabilitatea strategică globală (China᾿s National Defense in 
the New Era, 2019).
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În documentul menționat, scopul principal al apărării naționale 
chineze rămâne, în mare parte, neschimbat, dar readuce în atenție 
definiția oarecum ambiguă a „agresiunii care descurajează și 
contracarează”. În plus, și într-o manieră asemănătoare cu publicațiile 
anterioare, se afirmă clar că dezvoltarea ulterioară a strategiei militare 
este în conformitate cu „principiile de apărare, autoapărare și răspuns 
la un atac, asumându-se, prin urmare, poziţia de apărare activă”.

De asemenea, documentul afirmă implicarea Chinei în politica 
nucleară, poziția acesteia fiind aceea de „a nu fi prima care utilizează 
arme nucleare în orice moment și în orice condiţii, precum și de a nu 
utiliza sau ameninţa, necondiţionat, cu utilizarea armelor nucleare 
state sau zone care sunt libere de arme nucleare”. China se angajează 
activ în interzicerea utilizării armelor nucleare și în eliminarea acestora 
pe scară largă. Statul, potrivit Cartei Albe, nu se angajează într-o cursă 
a înarmărilor nucleare cu niciun alt stat și își menține capabilitățile 
nucleare la un nivel minim necesar pentru asigurarea securității 
naționale. China își menține strategia nucleară de autoapărare, al 
cărei obiectiv este asigurarea securității naționale strategice prin 
descurajarea altor state de a utiliza sau a amenința cu utilizarea 
armelor nucleare împotriva Chinei (China᾿s National Defense in the 
New Era, 2019). 

Ca ultim obiectiv strategic, Carta Albă din 2019 menționează 
transformarea completă a forțelor militare naționale în forțe de 
nivel mondial până la mijlocul secolului al XXI-lea. Astfel, dezvoltările 
strategice și militare ale președintelui Xi Jinping din 2017, precum și 
primele noțiuni ale respectivelor eforturi din 2021 sunt întărite prin 
intermediul unui document oficial al Ministerului Apărării Naționale, 
care definește politica în domeniul apărării statului în noua eră.

PERCEPȚII EXTERNE ȘI STAREA ACTUALĂ  
A ARSENALULUI NUCLEAR CHINEZ 
Potrivit comunității de experți americani, Carta Albă din 2019 se 

opune direct Strategiei de securitate naţională a Statelor Unite ale 
Americii din 2017 și Strategiei naţionale de apărare a Pentagonului  
din 2017, inclusiv prin definirea forțelor americane din Asia ca un factor 
agresiv și destabilizator. Noua Cartă Albă este, în continuare, privită ca 
un răspuns la evoluția semnificativă a strategiei SUA, de la concentrarea 
pe combaterea terorismului și extremismului spre concentrarea  
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asupra concurenței și a unui posibil conflict cu Rusia și China 
(Cordesman, 2019). Observatorii occidentali exprimă, de asemenea, 
opinia potrivit căreia conducerea de la Beijing a oferit, astfel, un 
avertisment deschis privitor la concurența strategică în creștere între 
superputerea consacrată a SUA și cea emergentă a Chinei, considerată 
ca fiind de mare importanță și definitorie pentru relațiile dintre cele 
două state în deceniile care vor urma (Werner, 2019).

În raportul anual al Pentagonului din 2020 către Congresul SUA 
privind programele militare și de apărare ale Chinei, anul 2019 este 
definit ca fiind esențial pentru PLA. Ca realizări demne de remarcat 
în 2019 și realizări care preocupă politica de securitate a SUA, în 
secțiunea raportului „Forţele de rachete ale Armatei Populare 
de Eliberare” se precizează că „Forţele de rachete au avansat în 
implementarea planurilor de modernizare pe termen lung cu scopul 
de a-și spori capacităţile de descurajare strategică” și „China a lansat 
mai multe rachete balistice pentru testare și antrenament decât 
restul lumii”. Forțele de rachete au fost identificate ca o componentă 
cheie a strategiei de descurajare nucleară a Chinei, menită a asigura 
descurajarea și contracararea intervenției terților în conflicte regionale. 
Statutul acestor forțe, denumite, începând cu 2016, „Forţa de rachete 
a Armatei Populare de Eliberare”, cunoscute anterior ca AF2, 
este remarcat ca fiind modernizat la un tip separat de categorie a 
forțelor armate, precum Forțele Terestre, Navale și Aeriene ale PLA, 
redenumirea acestora făcând parte din reformele la scară largă, inițiate 
la sfârșitul anului 2015 (Military and Security Developments Involving 
the People᾿s Republic of China 2020).

Raportul comunității de intelligence a SUA „Annual Threat Assessment 
of the American Intelligence Community”, publicat la 9 aprilie 2021 
de către directorul US National Intelligence, extinde percepțiile 
și preocupările occidentale cu privire la dezvoltarea capacităților 
nucleare chineze, afirmând că Republica Populară Chineză dezvoltă 
forțe de rachete nucleare mai numeroase și capabile, cu o mai mare 
capacitate de supraviețuire, mai diversificate și cu un grad mai ridicat 
de operaționalizare decât în trecut, inclusiv sisteme de rachete 
nucleare concepute pentru a face față scenariilor de escaladare 
regională și capabilități de a doua lovitură la nivel intercontinental. 
Raportul estimează că Beijingul va continua tendința de creștere 
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rapidă și diversificare a platformelor din arsenalul său nuclear, cu 
intenția de a-și dubla, cel puțin, activele nucleare în următorul deceniu 
și de a constitui o triadă nucleară de încredere și cu capacitate de 
supraviețuire. Potrivit raportului, China nu este interesată de acorduri 
de control al armamentelor care să-i limiteze planurile de modernizare 
și nu va accepta negocieri care să prezerve avantajele nucleare ale 
SUA și ale Rusiei (Annual Threat Assessment of the US Intelligence 
Community, 2021, p. 7).

Evaluările generale occidentale par să combine obiectivele declarate 
ale strategiei și planificării nucleare chineze din deceniul precedent. 
China este pe cale să dețină o triadă nucleară diversificată și care poate 
supraviețui, precum și un arsenal de rachete balistice convenționale și 
nucleare, radical diferit, în termeni de compoziție și obiective, de orice 
altă putere mondială, orientate către o mare varietate de sarcini, de la 
nivel regional la nivel strategic. Spre deosebire de inventarul de rachete 
menționat la începutul acestei lucrări și inventarul care a constituit 
capacitățile de descurajare ale Chinei la începutul reformelor sale de 
amploare din urmă cu un deceniu, observatorii occidentali estimează 
că inventarul actual al forțelor de rachete PLA include: 

• 104 ICBMs: 10 DF-4; 20 DF-5A/B; 8 DF-31; 24 DF-31A;  
24 DF-31A(G); 18 DF-41; 

• 110 IRBMs: DF-21 (scop dual);
• 186 MRBMs: 80 DF-21A/E (nuclear); 36 DF-16, 16 DF-17 cu 

HGV, 24 DF-21C; 30 DF-21D ASBM (convențional);
• 297 SRBMs și GLCMs: 108 DF-11A; 81 DF-15B; 54 CJ-10/CJ-10A; 

54 CJ-100;
• ~72 SLBMs: până la 72 JL-2. (IISS, 2021, p. 249)

Pe lângă inventarul de rachete foarte extins, China a continuat, 
de asemenea, în ciuda asigurărilor și angajamentelor sale publice, 
creșterea constantă a arsenalului său nuclear din punct de vedere 
cantitativ, având între 272 și 350 de focoase (Brown). Acest număr este 
substanțial mai mic decât cele 1.500 de focoase dislocate, individual, 
de Statele Unite ale Americii și Rusia, cele menționate anterior putând 
fi privite ca un efort al Chinei, nu numai de a-și extinde capacitățile de 
descurajare, ci și de a intra, potențial, în dialogul strategic extins, de 
care a fost departe până acum, aspect considerat a fi în detrimentul 
propriei sale strategii nucleare.



Numărul 2/2022 60

Plamen BOGDANOV • Mario MARINOV

CONCLUZII
În concluzie, se poate rezuma că, în ultimul deceniu, Republica 

Populară Chineză a luat măsuri pentru a-și transforma forțele armate 
nucleare. Astfel, China și-a extins capabilitățile, atât calitativ, cât și 
cantitativ, în cadrul unui set cheie de obiective primare care au ajuns să 
definească strategia nucleară a Chinei, anume: să facă arsenalele sale 
strategice nucleare și convenționale (pe care China le consideră parte 
ale acelorași obiective strategice de descurajare) mai capabile din 
punctul de vedere al supraviețuirii, tehnologiei și obiectivelor pe care le 
pot îndeplini; să asigure descurajarea strategică în raport cu principalul 
său rival geopolitic, Statele Unite ale Americii, prin capabilitatea de a 
lovi ținte la distanțe mari; să posede capacitatea de a angaja diverse 
ținte regionale într-un conflict limitat. Toți acești parametri ai strategiei 
Chinei au fost foarte vizibili public și au avut un nivel fără precedent de 
deschidere și expunere, ducând la concluzia finală potrivit căreia China 
se angajează în dialogul strategic de a-și face cunoscute capacitățile 
nou construite, precum și condițiile pentru angajarea lor, toate  
într-un efort de a menține stabilitatea strategică și pacea, asigurând 
condițiile primare ale descurajării, respectiv conștientizarea reciprocă 
și predictibilitatea. 

BIBLIOGRAFIE:
1. Brown, G.C. (2021). Understanding the Risks and Realities of China’s 

Nuclear Forces, https://www.armscontrol.org/, accesat la 29 iulie 2021.
2. Cordesman, A. (2019). China᾿s New 2019 Defense White Paper:  

An Open Strategic Challenge to the United States, But One Which 
Does Not Have to Lead to Conflict. Center for Strategic & International 
Studies, Working Draft.

3. Kiriakov, S. (2016). Arsenal viguros pentru China – dezvoltare și 
potenţial (Ядрен арсенал на Китай – развитие и потенциал), 
zakitaiblog.wordpress.com, accesat la 28 iulie 2021.

4. Da Silva, D. et al. (2020). Trends in World Military Expenditure 2020. 
Stockholm International Peace Research Institute.

5. Taylor Fravel, M. (2016). China’s Changing Approach to Military 
Strategy: The Science of Military Strategy from 2001 and 2013. 
Massachusetts Institute of Technology.

6. Tuid, D. (2015). Active Defence in China’s New Military Strategy. 
Bloomberg News, https://www.bgonair.bg, accesat la 3 februarie 2021.

7. Werner, B. (2019). New Chinese Military Strategy Casts U.S. Military in 
Asia as Destabilizing, news.usni.org, //https://news.usni.org/, accesat 
la 31 mai 2021.

În ultimul 
deceniu, 
Republica 
Populară 
Chineză a luat 
măsuri pentru 
a-și transforma 
forţele armate 
nucleare. Astfel, 
China și-a extins 
capabilităţile, 
atât calitativ, 
cât și cantitativ, 
în cadrul unui 
set cheie de 
obiective 
primare care 
au ajuns să 
definească 
strategia 
nucleară a 
Chinei. 

61

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Strategia nucleară chineză la începutul secolului al XXI-lea

8. Yang, U. (2018). China will win the wars of the future, dw.com,  
https://www.dw.com/bg/, accesat 9 iulie 2021.

9.  Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community (2021). 
Office of the Director of National Intelligence.

10.  China᾿s National Defense in the New Era, White Paper (2019).  
The State Council Information Office of the People᾿s Republic of China, 
https://www.documentcloud.org/, accesat la 12 iulie 2021. 

11.  Doctrina apărării RPC (Оборонная доктрина КНР) (2013), https://
www.abirus.ru/, accesat la 9 iulie 2021.

12. IISS (2013). The Military Balance 2013. International Institute of 
Strategic Studi. Taylor and Francis Group.

13. IISS (2021). The Military Balance 2021. International Institute of 
Strategic Studies. Taylor and Francis Group.

14.  In Their Own Words: Foreign Military Thought – Science of Military 
Strategy (2013). China Aerospace Studies Institute.

15.  Military and Security Developments Involving the People᾿s Republic 
of China 2020 (2020). Annual Report to Congress. Department of 
Defense.

16.  Strategia militară a Chinei (Военная стратегия Китая (Девятой 
„белой книги” за мая 2015 г.). (2015). Информационное бюро 
Государственного Совета Китайской Народной Республики, 
https://www.abirus.ru/, accesat la 9 iulie 2021.



Numărul 2/2022 62

INTENINTENÞÞIA COMANDANTULUI IA COMANDANTULUI 
– MIT SAU REALITATE  – MIT SAU REALITATE  

LA NIVELUL FORLA NIVELUL FORÞÞELOR AERIENE? –ELOR AERIENE? –

Colonel dr. Cătălin CHIRIAC
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, București 

DOI: 10.55535/GMR.2022.2.03

Transmiterea viziunii comandantului către nivelul de execuţie al unei structuri 
a impus, de-a lungul timpului, existenţa unui format și limbaj deopotrivă, care 
să poată asigura fluiditatea informaţiilor, dar, mai ales, înţelegerea acestora. 
Acest lucru s-a materializat în conceptul denumit „intenţia comandantului”, 
recunoscut drept elementul cheie în asigurarea cadrului necesar exprimării 
libertăţii de acţiune și cu importantul rol de a consolida și încuraja iniţiativa 
comandanţilor subordonaţi pe timpul executării misiunii și sarcinilor primite.

Cuvinte-cheie: intenţie, ordin de operaţii, stat major, plan de operaţii, 
obiective.
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Intenția comandantului – mit sau realitate la nivelul Forțelor Aeriene? –

DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Mediul de operare (AAP-06, 2020, p. 94)1 modern este extrem de 

complex, nesigur și schimbător, în cadrul căruia un comandant trebuie 
să facă față atât unui adversar versatil, cât și unor variabile precum 
terenul, condițiile meteo, moralul personalului, epuizarea fizică sau 
psihică ori asigurarea/neasigurarea sprijinului sub diverse forme.  
În aceste condiții, asigurarea libertăţii de acţiune pentru comandanții 
subordonați poate deveni condiția necesară și esențială pentru 
desfășurarea cu succes a unei operații.

Libertatea de acțiune trebuie percepută ca reprezentând acel 
grad de autonomie încredințat de comandantul eșalonului superior 
comandanților subordonați, care să asigure adaptarea la situațiile 
neprevăzute ale mediului și la acțiunile adversarului. În mediul militar, 
modalitatea la îndemână pentru asigurarea acesteia o constituie 
intenţia comandantului. Direcționarea subordonaților nu presupune 
doar asigurarea libertății de acțiune, ci și garantarea sincronizării și 
flexibilității necesare fluidizării operațiilor. Comandanții trebuie să 
dețină abilitatea de a sincroniza evenimentele și acțiunile, asigurând, 
în acest fel, flexibilitate comandanților subordonați în luarea deciziilor.  
Un comandant care nu sincronizează eforturile structurilor subordonate 
riscă să nu poată gestiona dezastrul, iar în ipoteza în care consolidarea 
flexibilității se face în detrimentul sincronizării, el va asigura doar o 
coordonare prin coincidență a misiunilor și sarcinilor.

Pentru exemplificare, dacă un comandant restricționează 
comandanții subordonați în utilizarea unui anume curs de acțiune, 
este nesemnificativ câte cursuri de acțiune are la dispoziție adversarul, 
deoarece acesta va avea un avantaj însemnat. Dar, dacă același 
comandant, prin intermediul intenției, asigură ce trebuie să facă 
subordonații, dar nu și prin ce mijloace, atunci aceștia se vor putea 
adapta oricărei situații ulterioare. Prin intenție, comandantul asigură 

1 Mediul de operare este definit ca reprezentând un complex de condiții, circumstanțe și 
influențe, cu impact asupra modului de angajare a capabilităților, influențând, în același timp, 
și decizia comandantului.
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„mai degrabă libertatea de a opera în contextul general al misiunii 
decât restricţiile unei concepţii de operaţii sau ale unei scheme de 
manevră”. (Doctrina Armatei României, 2012, p. 120).

Realitatea planificării operațiilor a demonstrat că unul dintre 
conceptele importante care articulează desfășurarea unui proces de 
planificare și, ulterior, execuția îl reprezintă intenţia comandantului. 
Chiar dacă acest concept există în prevederile doctrinare naționale, iar 
planificatorii îl pot defini și localiza, aceeași realitatea demonstrează 
că încă mai sunt neclarități legate de formularea sau comunicarea 
acestuia.

La nivel național, nu există discrepanțe privind definirea sau 
prezentarea conceptului. În Doctrina planificării operaţiilor în Armata 
României se găsește o descriere sumară a conceptului, iar Manualul 
de planificare a operaţiilor asigură atât definirea, cât și elementele de 
identificare ale acestuia. De asemenea, aceeași definiție este regăsită 
și în Doctrina Armatei României, așa cum se poate observa în tabelul 
nr. 1.

Tabelul nr. 1 – Definirea intenţiei comandantului

DEFINIRE SURSA
Intenția comandantului  

– descrierea generală a modului în care se 
intenționează să se rezolve problema tactică.

Doctrina planificării 
operațiilor în Armata 

României, Statul Major 
General, București, 2013, 

p. 105
Expresia personală a comandantului asupra 
a ceea ce se execută și ceea ce dorește el să 

îndeplinească. Este o propoziţie/frază clară şi 
concisă despre întreaga misiune, care acceptă 

un risc şi rezultă o stare finală. Relaţionează 
trupele proprii, inamicul şi terenul.

Trebuie să fie înțeleasă pe cale ierarhică,  
cu două eșaloane mai jos, deoarece asigură 

un cadru general și oficial, prin care  
comandanții subordonați pot planifica  

și desfășura operații, inclusiv atunci când un 
plan sau o concepție nu se mai pun  

în aplicare/derulează sau circumstanțele  
solicită subordonaților să ia alte decizii,  
dar în sprijinul ultimului scop ordonat.

Doctrina Armatei României, 
Statul Major General, 

București, 2012, p. 155.

Manualul de planificare a 
operațiilor, Statul Major 

General, București, 2016, 
p. 190.
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Particularitățile intenţiei comandantului sunt cel mai bine exprimate 
la nivel național în normele Doctrinei Armatei României, astfel:

• Trebuie să includă o scurtă prezentare a scopului general al 
misiunii, starea finală dorită şi informaţiile esenţiale privind 
modalitatea de realizare a stării finale.

• Reprezintă expresia directă a voinţei comandantului.
• Asigură cadrul general astfel încât comandanții subordonați să 

își poată îndeplini misiunile.
• Sprijină exercitarea comenzii și a controlului în baza misiunilor 

și obiectivelor stabilite de către eşalonul superior.
• Stabileşte starea finală în relaţie cu factorii care influenţează 

îndeplinirea misiunii: adversarul, mediul de operare, terenul, 
forţele, viitoarele angajamente.

• Previzionează rezultatele aşteptate în urma desfăşurării operaţiei 
și modul în care acestea influenţează operaţiile viitoare.

• Trebuie să fie clară, astfel încât comandații subordonați să își 
poată elabora propriile planuri și ordine (Ib., pp. 100-105).

La nivelul Alianței Nord Atlantice, documentele specifice care  
reglementează modul de realizare a planificării operațiilor tratează  
această problemă distinct. Astfel, COPD2 prezintă intenția comandantului 
ca reprezentând „viziunea comandantului pentru conducerea/pregătirea 
unei campanii sau operaţii” (COPD, 2013, pp. 4-52). Aceeași publicație 
accentuează faptul că fundamentul intenției o reprezintă viziunea 
personală a comandantului, exprimată în termeni de prioritate, faze, 
timp și spațiu, și care evidențiază natura și scopul principalelor acțiuni 
care conduc către îndeplinirea obiectivelor, fără a asigura și un format 
al acesteia. 

În prevederile Doctrinei aliate întrunite pentru planificarea 
operaţiilor, intenția reprezintă baza pentru designul operației și 
„expresia clară și concisă a comandantului asupra responsabilităţilor 
forţei și a condiţiilor pe care aceasta trebuie să le determine pentru 
a îndeplini misiunea. Este o descriere succintă, scrisă a vizualizării de 
către comandant a întregii operaţii și a ceea ce vrea comandantul să 
realizeze”. (AJP-5, , 2019, pp. 2-3). În plus, publicația are și o abordare 
a formatului acesteia în sensul în care „o construcţie general acceptată 
include scopul și obiectivele”. (Ib.).

2 Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive/Directiva 
Comandamentului Aliat pentru Operaţii pentru planificarea cuprinzătoare a operaţiilor.  
La nivel național, prevederile COPD se regăsesc în cadrul Manualului de planificare a operaţiilor.
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INTENȚIA ÎN PRACTICĂ
Comandantul unei structuri poartă întreaga responsabilitate 

pentru îndeplinirea misiunii, iar delegarea autorității de comandă către 
subordonați și responsabilizarea acestora de a acționa în conformitate 
cu intenția acestuia reprezintă elemente importante ale descentralizării. 
Prin folosirea principiului comanda unică – execuţia descentralizată3,4, 
comandanții oferă libertate de acțiune subordonaților pentru a acționa 
în spiritul misiunii primite, în situații în care se impune exploatarea 
unor conjuncturi favorabile, încurajând, în acest fel, luarea iniţiativei și 
promovând luarea din timp a unor decizii. (Manualul de planificare a 
operaţiilor, 2016, p. 16). 

Intenția este parte integrantă și unul dintre elementele cheie ale 
acestui principiu, iar succesul său este asigurat doar prin respectarea 
ad litteram a acestuia. Intenția nu poate fi eficientă într-o organizație 
militară în care relațiile de comandă și control sunt neclar definite sau 
în care comandantul interferează sau impune reguli în luarea deciziilor 
comandanților subordonați. 

Avantajele intenției comandantului sunt mai mari în situațiile în 
care există o descentralizare a execuției, deoarece libertatea de acțiune 
a subordonaților asigură inițiativa și chiar acțiuni independente, 
care să conducă la îndeplinirea misiunilor primite. În fapt, intenția 
comandantului este mult mai prezentă la nivelul tactic decât la nivelul 
operativ, unde posibila cooperare cu organizațiile civile impune și 
existența unor obiective non-militare, această situație conducând către 
necesitatea unei centralizări. Acest lucru poate micșora din importanța 
acesteia. Pe baza acestor considerente, intenția comandantului poate 
fi evaluată prin prisma:

• nivelului artei militare: strategic, operativ sau tactic;
− cu cât nivelul este mai mare, cu atât crește și importanța 

intenției din motive legate de libertatea de acțiune;
• categoriei de forțe: terestre, aeriene, navale sau pentru operații 

speciale;
− intenția este la fel de importantă în rândul fiecărei categorii 

de forțe, dar este posibil ca ea să fie mai prezentă în cadrul 
Forțelor Terestre datorită dimensiunii în care acționează; 

3 Mission command. În alte publicații militare se poate regăsi și sub denumirea „comanda prin 
misiuni”.

4 Principiul este prezentat și detaliat în Manualul de planificare a operaţiilor  (2016).
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acest lucru nu diminuează însă din importanța acesteia la 
nivelul celorlalte categorii de forțe; 

• caracteristicilor participanților la operație;
− o particularitate o reprezintă cooperarea inter-instituţională, 

caz în care intenția pierde puțin din popularitate, așa cum 
am prezentat anterior; 

• mediului de operare;
− un mediu de operare congestionat și complex va determina 

existența unei intenții bine ancorate în realitate, cu o 
importanță majoră în economia desfășurării acțiunilor.

Cu toate acestea, în ciuda importanței recunoscute, intenția 
comandantului nu este pe deplin înțeleasă și, drept urmare, utilizarea 
ei este legată mai mult de obligativitatea respectării unui format.  
Sunt situații, destul de dese, în care scopul, conținutul și modul 
de punere în aplicare sunt fie înțelese greșit, fie folosite eronat.  
Este, de asemenea, incorect înțeles faptul că importanța intenției 
este în strânsă legătură cu nivelul de comandă, misiunile structurii și 
tipul operației sau cu natura mediului de operare. Poate că principalul 
motiv pentru aceste realități îl reprezintă cunoașterea insuficientă a 
întregului concept și a scopului adiacent.

Elaborarea propriu-zisă a intenției poate reprezenta, pentru 
comandanții experimentați, o activitate normală pe parcursul unui 
proces de planificare sau poate fi un consumator de timp și energie 
pentru cei cu mai puțină experiență. În sprijinul celor mai puțin 
experimentați, au fost identificate componente sau faze care să ajute 
la elaborarea unui produs echilibrat și util atât pentru statul major, cât 
și pentru comandanții subordonați. Astfel, într-una dintre abordări, 
procesul dezvoltării intenției comandantului cuprinde patru faze 
distinctive și perfect armonizate: formularea, articularea/exprimarea, 
comunicarea și executarea (Vego, 2010, p. 141)5.

Formularea intenției trebuie să fie responsabilitatea comandantului 
și nu trebuie luată în calcul varianta în care statul major sau grupul 
de planificare propune comandantului intenția/variante de intenții. 
Nimeni în afară de comandant nu ar trebui să elaboreze intenția. (Ib.) 

5 În alte publicații, dezvoltarea intenției comandantului cuprinde: formularea, comunicarea, 
interpretarea și implementarea. (Shattuck, 2010, p. 70).
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La elaborarea intenției, comandantul trebuie să țină cont de 
obiectivele asumate și de starea6 care trebuie să existe după ce misiunea 
primită este îndeplinită, mediul de operare, modul probabil de acțiune 
al adversarului, fazele și etapele operației întrunite și particularitățile 
acțiunilor tuturor forțelor și mijloacelor participante.  

În ceea ce privește articularea/exprimarea, intenția comandantului 
trebuie formulată la persoana întâi singular, folosind un limbaj 
convingător (Ib., p. 142). Acest lucru impune ca termenii să exprime 
fără echivoc decizia coamandantului și să fie utilizați în conformitate 
cu prevederile doctrinare. Consider că ar trebui evitate construcțiile 
gramaticale complexe, iar exprimarea trebuie să nu lase loc de 
interpretări. 

Indiferent de eșalon sau de structură, intenția trebuie să reflecte 
personalitatea comandantului și să transmită comandanților subordonați 
CE să facă (dar nu și CUM să facă) și DE CE. Este bine-venită opțiunea 
comandanților ca, atunci când situațiile o permit, să explice 
raționamentul de la baza intenției și cum au ajuns la decizia transmisă. 
Explicarea raționamentului îi ajută pe subordonați să înțeleagă starea 
dorită de comandantul eșalonului superior la terminarea acțiunii sau 
a operației și, în același timp, îi determină să gândească în aceeași 
manieră propria intenție.  

Înainte de a comunica intenția către subordonați, comandantul 
trebuie să o vizualizeze destul de clar în mintea sa și este indicat să fie 
discutată cu șeful de stat major, cu personal din grupul de planificare 
sau chiar cu comandanții subordonați (Manualul de planificare a 
operaţiilor, p. 142).

La formularea intenției, comandanții trebuie să realizeze foarte 
clar faptul că aceasta va fi comunicată, în cele mai multe cazuri, prin 
cu totul alte mijloace decât verbal. În aceste condiții, pentru a putea 
egala avantajul deținut de transmiterea verbală, intenția scrisă trebuie 
să fie concisă, astfel încât să poată fi rapid citită, memorată și amintită. 
Pentru nivelul tactic, care trebuie să se concentreze pe sarcinile 
necesare îndeplinirii obiectivelor, adică pe execuție, este indicat ca 
intenția să nu fie lungă și încărcată de detalii inutile.

6 A nu se confunda cu starea finală dorită, care reprezintă situaţia politică și/sau militară care 
trebuie atinsă la sfârșitul unei operaţii, ceea ce indică faptul că obiectivul a fost realizat. 
(Manualul de planificare a operaţiilor, ib., p. 196).
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Condiția necesară pentru executarea/punerea în aplicare cu succes 
a intenției o reprezintă existența libertății de acțiune a comandanților 
subordonați (Vego, p. 143). Esența libertății de acțiune presupune ca un 
comandant să nu specifice sau să impună modul în care subordonații 
trebuie să acționeze. El trebuie să formuleze și să comunice intenția la 
timp (asigurând, astfel, și timpul necesar punerii în aplicare a acesteia) 
și să se asigure că subordonații au înțeles intenția întocmai cum a 
fost gândită. Comandanții subordonați au responsabilitatea stabilirii 
modului de acțiune, conform intenției comandantului eșalonului 
superior, astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii.

Primele trei componente – formularea, articularea/exprimarea și 
comunicarea – sunt responsabilitatea comandantului de la eșalonul 
superior. Comandanții subordonați au responsabilități în ceea ce 
privește punerea în aplicare a acesteia. Trebuie conștientizat faptul 
că, în timp ce comandanții subordonați au responsabilități în punerea 
în aplicare a intenției, vor fi situații în care trebuie să își formuleze și 
să comunice intenția lor către propriii subordonați, lucru ce implică 
necesitatea cunoașterii în detaliu a acestui concept.

Dacă primele trei componente sunt exersate pe parcursul 
diferitelor forme de instruire (cursuri, aplicații, exerciții), executarea 
nu beneficiază de aceleași condiții optime de pregătire și, posibil, 
acest lucru se poate realiză doar în condițiile reale ale unei operații. 
Nu trebuie omis faptul că exersarea primelor trei componente este, la 
rândul ei, destul de dificilă, deoarece acestea sunt bazate pe context 
și dependente, într-o mare măsură, de experiența instructorilor și 
personalitatea cursanților.

NECESITATEA CONCEPTULUI  
LA NIVELUL FORȚELOR AERIENE
Controlul centralizat și execuția descentralizată, principiu fundamental 

al Forțelor Aeriene (Doctrina pentru operaţii a Forţelor Aeriene, 2016, 
p. 16), direcționează și organizează efortul Forțelor Aeriene oriunde 
este necesar, prin delegarea autorității de execuție către comandanții 
responsabili de la nivelurile mai mici. Realizarea acestui principiu nu 
poate fi posibilă fără intenția comandantului, care exprimă acea viziune 
necesară realizării unității de efort. La nivelul Forțelor Aeriene, intenţia 
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comandantului trebuie să reflecte viziunea personală a comandantului 
de nivel tactic referitor la modul în care va fi îndeplinită misiunea 
(Manualul de planificare a Forţelor Aeriene, 2020, p. 30). 

Astfel, intenţia comandantului oferă cadrul general pentru 
îndeplinirea sarcinilor și misiunilor aeriene. Deși situația se poate 
schimba, subordonații care înțeleg în mod clar scopul unei operații 
și acționează pentru atingerea acestuia se pot adapta la diferitele 
schimbări generate de mediul de operare, cu un management al 
riscului adecvat. În acest mod, comandanții subordonați își vor putea 
îndeplini misiunea din proprie inițiativă, prin cooperarea cu celelalte 
structuri sau genuri de armă, evitând, astfel, formularea de solicitări 
și aprobări (al căror flux de informare-aprobare-transmitere este 
mare consumator de timp) pentru comandantul eșalonului superior.  
Se poate, astfel, afirma că logica intenției este simplă: eșaloanul 
superior asigură libertatea de acțiune necesară desfășurării acțiunilor, 
în timp ce subordonații acționează în spiritul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite.

Deși comandanții diferitelor structuri din cadrul Forțelor Aeriene 
au utilizat o formă de transmitere a intenției privind modul de acțiune 
al subordonaților, acest lucru nu era materializat efectiv în cadrul unui 
document de conducere. Elaborarea hotărârii7 reprezenta actul de 
conducere prin care un comandant își exprima concepția asupra modului 
de organizare a acțiunilor structurii pentru îndeplinirea misiunii primite. 
Astăzi, poate fi asimilat cu intenţia comandantului, însă conceptul este 
posibil să fi fost introdus în limbajul și vocabularul planificatorilor odată 
cu apariția, traducerea și utilizarea GOP – Guidelines for Operational 
Planning. Manualele ulterioare de planificare au preluat și detaliat 
acest concept către forma cunoscută astăzi.

În același timp, este posibil ca desele schimbări la nivel național ale 
prevederilor principalelor doctrine sau manuale sau apariția unora noi, 
fără a asigura și o concordanță a acestora cu conținuturile Alianței, să fi 
contribuit la o diluare a esenței și importanței acestui concept.

Pentru structurile din cadrul Forțelor Aeriene, intenţia comandantului 
trebuie să fie caracteristică nivelului tactic, în sensul în care trebuie 

7 Denumirea apărea în regulamentele specifice genurilor de armă caracteristice perioadei  
anilor ʼ80, abrogate la data apariției prezentei lucrări.
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să asigure cadrul desfășurării operațiilor aeriene pentru o perioadă 
de timp bine delimitată. Deoarece definirea intenției respectă 
particularitățile prezentate la nivel național, este normal și logic, în 
același timp, ca, la nivelul Forțelor Aeriene, dezvoltarea intenției să se 
facă respectând aceleași faze sau componente prezentate anterior, dar 
cu mici particularități, date de prevederile doctrinare, astfel:

• Din punct de vedere al formatului, la nivelul Forțelor Aeriene 
există precizarea ca intenția să cuprindă „atât starea finală 
dorită, cât şi scopul şi poate stipula când, dacă şi cât de mare este 
riscul pe care comandantul este gata să îl accepte”. (Manualul 
de planificare a operaţiilor aeriene, p. 30). În același timp, 
intenția trebuie să indice activităţile principale (și scopurile 
acestora) pentru atingerea obiectivelor și dacă acestea sunt 
desfășurate simultan sau secvențial, concluzionând prin 
relaţionarea întregii operaţii cu atingerea obiectivelor şi a stării 
finale dorite (Ib. pp. 30-31).

• Din punct de vedere al locului, intenţia comandantului se 
regăsește la paragraful 3 – Direcţionările comandantului de 
nivel tactic – al unei concepții, plan sau ordin de operații (Ib.,  
p. 73), asigurând, în acest fel, legătura dintre misiune și 
concepția operației aeriene. 

• Principalele repere care trebuie avute în vedere la dezvoltarea 
intenției se referă la cunoașterea și înțelegerea naturii 
conflictului, a relațiilor de comandă și control specifice Forțelor 
Aeriene și viziunea comandantului asupra întrebuințării 
pachetului de forțe aflate la dispoziție.

• Odată formulată și comunicată, intenția trebuie să asigure 
cadrul pentru elaborarea, analiza și compararea cursurilor 
proprii de acțiune. Trebuie reținut faptul că, în economia 
procesului de planificare, la elaborarea cursurilor de acțiune 
proprii, alături de intenție, misiunea structurii și forțele la 
dispoziție sunt aceleași, indiferent de numărul cursurilor.

Pentru a veni în sprijinul planificatorilor din cadrul Forțelor Aeriene, 
în tabelul nr. 2 sunt prezentate principalele repere care trebuie 
avute în vedere la formularea, exprimarea și comunicarea intenţiei 
comandantului.
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dacă şi cât 
de mare este 
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activităţile 
principale 
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acestora) pentru 

atingerea 
obiectivelor și 
dacă acestea 

sunt desfășurate 
simultan sau 

secvenţial, 
concluzionând 

prin relaţionarea 
întregii operaţii 

cu atingerea 
obiectivelor şi 
a stării finale 

dorite.



Numărul 2/2022 72

Cătălin CHIRIAC

Tabelul nr. 2 – Elemente caracteristice ale intenţiei comandantului

IN
TE

N
ȚI

A 
CO

M
AN

DA
N

TU
LU

I

TREBUIE SĂ: NU TREBUIE SĂ:
- fie formulată de comandant; - fie pusă la dispoziția 

comandantului de către grupul de 
planificare;

- transmită subordonaților CE să 
facă și nu CUM să facă;

- detalieze excesiv sarcinile 
subordonaților, deoarece vor 
limita libertatea de acțiune a 

acestora;
- descrie starea care trebuie să 
existe după ce misiunea primită 

este îndeplinită;

- stabilească alte obiective față 
de cele primite de la eșalonul 
superior și asumate pe timpul 

analizei misiunii;
- fie liantul dintre misiune și 

concepția operației;
- reprezinte un rezumat al 

concepției operației;
- fie concisă și clară; - fie o descriere narativă a 

viziunii comandantului privind 
desfășurarea acțiunilor;

- asigure cadrul necesar 
exprimării libertății de acțiune.

- să impună acțiuni sau misiuni.

CONCLUZII
Întotdeauna s-a discutat despre artă și știință și, în mod logic, despre 

echilibrul dintre ele în planificarea operațiilor. Mergând mai departe, 
aceeași abordare poate fi aplicată și în cadrul intenţiei comandantului, în 
sensul în care arta reprezintă abilitatea comandantului de a materializa 
viziunea, iar știința capacitatea de a transmite acele informații astfel 
încât să asigure execuția fără sincope a operației.

Intenţia comandantului reprezintă un concept cu vechime, a cărui 
eficiență a fost dovedită de-a lungul timpului. În esență, reprezintă 
efectul pe care un comandant dorește să îl vadă după îndeplinirea unei 
misiuni date. Într-un sistem bazat pe comanda și controlul misiunii, 
asigurarea intenției reprezintă prima responsabilitate a comandantului 
și un mijloc esențial de conducere a structurii. 

Practica a demonstrat că intenția comandantului reprezintă 
vederea de ansamblu și trebuie să ofere logica ce permite fiecărui 
subordonat să acționeze pentru îndeplinirea misiunii, menținând, în 
același timp, relațiile de sprijin cu ceilalți comandanți. Înțelegerea 
intenției comandantului asigură inițiativa subordonaților, în armonie 
cu viziunea comandantului. În situația în care evoluția evenimentelor 
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Intenția comandantului – mit sau realitate la nivelul Forțelor Aeriene? –

nu se realizează conform prognozei sau sarcinile atribuite nu pot fi 
îndeplinite în funcție de actualele desfășurări, intenția are rolul de a 
asigura continuitatea necesară indeplinirii misiunii.
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Conjunctura de securitate internaţională, determinată de noul context 
economico-financiar, politic, militar și social, transpus în coordonate de 
pandemie COVID 19, reprezintă, poate, una dintre provocările majore ale 
statelor în devenirea și existenţa lor. Dincolo de conceptul de „apărare 
naţională consolidată”, nevoia de alianţă și de ridicare a barierelor între state 
în faţa valurilor de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2 este o realitate 
dificil de caracterizat. În acest context, redescoperim semnificaţia termenilor 
„nesiguranţă”, „probabilitate” și „cunoaștere”, acea „Lebădă Neagră” – un 
eveniment foarte puţin probabil, identificat prin raritate, impact extrem și 
surprindere, care, în ciuda neprevăzutului, ar fi putut fi demonstrat, predictibil. 
Războiul hibrid – o modă a relaţiilor internaţionale la început de secol XXI – este 
deja unul dintre subiectele de intrigă ale multor studii de securitate sau de scrieri 
epopeice despre „un viitor imediat”. Rolul componentei militare în ansamblul de 
reţea societală a domeniilor interconectate devine unul major, care obligă la o 
reevaluare a competenţelor specialistului militar într-o cunoaștere situaţională 
extinsă, pe coordonate societale de protecţie a infrastructurii critice.  

Cuvinte-cheie: război hibrid, infrastructuri critice, cunoaștere situaţională 
extinsă, rezilienţă, apărare naţională consolidată. 
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DILEMA NODULUI GORDIAN  
ȘI COMPLEXUL VULNERABILITĂȚILOR SOCIETALE 
CONTEMPORANE
Problema securității unui stat sau a unei entități de alianță, 

transpusă în coordonate ale factorilor generatori de stabilitate, poate fi 
o direcție greșită în elaborarea politicilor și strategiilor actuale, în noul 
context societal contemporan. Această afirmație are la bază realitatea 
situației de pandemie COVID 19, cu care comunitatea internațională 
se confruntă în ultimul timp. Deși subiectul de pandemie a ajuns 
la cote ridicate de îngrijorare și sunt formulate o serie de soluții 
pentru limitarea efectelor de criză, sunt așteptate noi evenimente 
neprevăzute în sfera societală. Un eveniment neprevăzut, de cele 
mai multe ori, este asimilat cu acel eveniment ce are posibilitatea 
de materializare cu probabilitatea cea mai mică, desigur, pe o scară 
a valorilor dinainte stabilită [cazul centralei nucleare – infrastructură 
critică, de la Fukushima-Daiichi, în evenimentul din 11 martie 2011 
(Japan earthquake and tsunami of 2011), atacurile din 9/11 (September 
11 attacks)]. Un eveniment neprevăzut poate fi „o surpriză” care 
răstoarnă toată cunoașterea de până la acel moment, practic, are loc 
o schimbare majoră care nu a fost anunțată și nici pregătită în trecut 
sau, altfel spus, „tocmai s-a iniţiat o situaţie de criză”. Dilema nodului 
gordian este varianta de caracterizare a unei situații-problemă, extrem 
de complicată și care, în mod aparent, nu are soluție. Mergând pe 
cunoașterea trecutului și pe identificarea unor situații asemănătoare 
crizei inițiate ca și fenomenul neașteptat, pot fi formulate o serie de 
soluții care, din păcate, nu se dovedesc a fi o ieșire din impas. Acest lucru 
este susținut de natura dinamică a vulnerabilităților fiecărui domeniu 
societal (analizat individual). Situația de criză pandemică actuală nu 
poate rămâne un subiect izolat, a cărui rezolvare a fost identificată în 
posibilitatea de vaccinare și de aplicare a tuturor măsurilor de limitare 
a răspândirii virusului. Implicațiile unei astfel de situații de criză pot 
fi mult mai mari și pe un termen nedefinit, în sensul de propagare 
a „undei de șoc societal” și de reconsiderare a rezilienței societale  
asupra tuturor domeniilor societale. 
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Pentru descrierea și înțelegerea fenomenelor destabilizatoare 
care se pot manifesta într-un anumit domeniu societal PMESII  
(politic/diplomatic, militar, economic, social, infrastructură, informații 
și de mediu), este necesară identificarea valorilor extreme pentru 
parametrii descriptibili de stare (Roman, 2021, pp. 102-118).  
Prin parametri descriptibili de stare se înțelege descrierea acelor  
însușiri prin care subiectul analizat poate fi identificat în mulțimea 
din care face parte. Spre exemplu: un obiect fizic poate fi identificat 
prin: formă, culoare, mărime, materialul din care este confecționat, 
întrebuințare etc., însușiri prin care acesta este unic și poate fi 
nominalizat dintr-o mulțime a elementelor din care face parte.  
Cea de a doua abordare constă în posibilitatea de cuantificare a 
însușirilor subiectului (în cazul nostru din exemplu: obiectul fizic), în 
care acesta își păstrează existența sau întrebuințarea pentru care a fost 
realizat sau selectat dintr-o anumită mulțime. Cea de a treia abordare 
constă în observarea transformărilor care au loc asupra însușirilor 
subiectului analizat, atunci când asupra acestuia intervin factori 
destabilizatori, în diferite grade de acțiune. Astfel, în urma celor trei 
posibilități de abordare, este posibilă formularea direcțiilor de protecție 
și de securitate a subiectului analizat în raport cu natura și intensitatea 
factorilor destabilizatori care pot acționa asupra subiectului. În cele 
din urmă, din cauza pierderilor însușirilor sale și acțiunilor extreme 
ale factorilor destabilizatori asupra subiectului analizat, acesta nu mai 
poate exista sau nu mai poate să își îndeplinească funcțiile și rolul 
pentru care a fost realizat sau selectat. Cea de a patra abordare constă 
în identificarea legăturilor de relaționare a subiectului analizat în raport 
cu alți subiecți față de care au loc schimburi materiale sau cauzale (de 
influență) și, implicit, efecte cu un anumit grad de impact. Cea de a 
cincea și ultima abordare se referă la natura evenimentului negativ cu 
impact asupra subiectului analizat. În acest context, înțelegem prin 
eveniment negativ cu impact contribuția unuia sau a mai multor factori 
de influență/actori prin care, în urma acțiunilor sau a lipsei de acțiune, 
este realizată afectarea parametrilor descriptibili de stare ai subiectului 
analizat. Odată lămurite aceste aspecte legate de obținerea sau 
pierderea stării de siguranță sau de securitate a unui subiect analizat, 
poate fi inițiat demersul de studiu al complexului vulnerabilităților 
societale contemporane. Astfel, putem înțelege actuala situație de 
pandemie ca una dintre stările generale de criză extinsă la nivel 
internațional, specifică lui 1914, comparabilă cu situația generală 
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premergătoare Primului Război Mondial, momentul „Atentatul de la 
Sarajevo”. În ansamblul său, Primul Război Mondial a fost o adevărată 
surpriză în contextul situației de pace de după războaiele napoleoniene, 
fapt pentru care orice observator istoric ar fi putut crede în dispariția 
războaielor distructive la acel moment. În acest context, inițierea 
studiului asupra complexului vulnerabilităților societale contemporane 
poate fi sarcina sau misiunea unei categorii aparte de specialiști: 
a managerilor de risc. Prin modul de fundamentare a demersului 
științific, un manager de risc „folosește modele ale trecutului pentru 
a calcula posibilităţile de apariţie pentru un astfel de eveniment” 
(Taleb, 2017, p. 71). În lucrarea „Al cincilea cavaler al apocalipsei și 
noul MAD1*”, a lui Harlan Ullman (2021), managerul de risc devine 
acel vizionar care face analize în viitor sau analize de situații în care 
„perturbarea pozitivă” poate fi soluția potrivită pentru contracararea 
amenințărilor și provocărilor la adresa securității regionale și globale. 
Harlan Ullman identifică șapte elemente perturbatoare ale noului 
concept MAD, care „ameninţă atât Statele Unite, cât și lumea întreagă, 
atacând vulnerabilităţile societale, dintre care multe sunt create  
– neintenţionat și ironic – de beneficiile globalizării și difuziunii puterii” 
(Ullman, 2021, p. 19). Ansamblul legăturilor de rețea între domeniile 
societale reprezentate grafic ca în figura nr. 1 (Roman, pp. 102-118), 
prin extrapolare în noul context al celor „șapte forţe perturbatoare ale 
lui Harlan Ullman: guvernarea eșuată sau neperformantă, schimbările 
climatice, spaţiul cibernetic, reţelele de socializare, terorismul, creșterea 
explozivă a datoriilor și dronele” (Ullman, p. 32), poate fi noua realitate 
a începutului de secol XXI. 

Realitatea legăturilor de rețea a domeniilor societale ca elemente 
distincte sau părți ale acestora (ca în figura nr. 1), în baza interacțiunilor 
realizate, din perspectiva conceptului protecției infrastructurilor 
critice, permite să aibă loc punerea în context științific a două 
direcții de cercetare și evaluare a unei situații de criză (Barabasi, 
2017, pp. 3-25). Prima direcție se bazează pe efortul specialiștilor 
de a înțelege o situație de criză cu ajutorul cunoașterii inductive, 
în timp ce a doua direcție se bazează pe cunoașterea învăţării inverse.  
Cele două direcții de cunoaștere identificate contribuie în mod distinct 
la posibilitatea evaluării mediului de securitate actual și se constituie 
ca un răspuns la nevoia de cunoaștere situaţională extinsă. Acest tip 
de cunoaștere, afirmat și susținut în cadrul documentului „Carta albă 
a apărării”, elaborată de Ministerul Apărării Naționale, permite cadrul 

1* Mutual Assured Disruption.
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Figura nr. 1: Schema transformărilor la nivel de reţea în mediul societal,  
în urma deciziilor factorilor responsabili de alocare a resurselor 

(JP2-01.3 Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, 2014,  
figura V-2, figura III-14, figura V-4).

organizatoric formal pentru gestionarea unei situații de criză (Carta 
albă a apărării). Din punct de vedere tehnic, decodificarea realității 
mediului de securitate actual este una dintre marile provocări privind 
cunoașterea și gestionarea unei situații de criză. Specialistul militar 
intervine și acționează în raport cu acțiunile unui potențial agresor 
și, astfel, întrunește într-un singur efort trei componente majore ale 
proiectării viitorului conflict: analiză, planificare, decizie. Dificultatea 
unei asemenea abordări crește în raport cu realitatea complexului 
vulnerabilităților societale contemporane, fapt pentru care a fost 
solicitată cunoașterea situaţională extinsă ca o măsură de reacție și 
de contracarare a tipologiei amenințărilor de tip hibrid. Revine, astfel, 
în prim-plan dilema nodului gordian (Ewans, 2018) și complexul 
vulnerabilităților societale, respectiv: Care este raportul necesar de 
comportament reactiv și proactiv în faţa ameninţărilor de tip hibrid?
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ESTE RĂZBOIUL HIBRID UN RĂZBOI SOCIETAL?
Pentru rezolvarea unei situații de criză, este nevoie, în primul rând, 

de o formulare corectă a problemei identificate sau de o decodificare 
a realității în care disfuncțiunile și efectele acțiunilor factorilor 
destabilizatori se manifestă într-o dinamică dificil de caracterizat. 
Urmărind evoluția conceptuală a ameninţării de tip hibrid și plecând 
de la elementele perturbatoare ale noului concept MAD în viziunea 
lui Harlan Ullman, rezultă, destul de evident, dezechilibrul relațiilor 
de rețea a domeniilor societale până la afectarea existenței statului 
țintă, făcând din contracararea unor astfel de amenințări o problemă 
de apărare națională. În raport cu rezultatele cercetărilor de până în 
prezent, modelul Quad chart al lui Nathan Freier dezvoltă dinamica 
amenințărilor de tip hibrid prin acțiunea concertată a patru tipuri 
de amenințări: convenționale sau tradiționale, neconvenționale sau 
neregulate, catastrofice și disruptive (Potârniche, Petrescu, 2019, 
pp. 77-78). Dimensionalitatea unei agresiuni de tip hibrid rezultă din 
configurarea acesteia: „presupune un efort considerabil; ea trebuie 
să fie realizată printr-un proces complex, similar celui de planificare 
operaţională (produsul se constituie într-o serie de acţiuni în toate 
domeniile asimilate operaţiilor militare) și care trebuie desfășurat 
de către un actor cel puţin raţional, dacă nu chiar super-raţional”  
(Ib., p. 78).

Pentru gestionarea agresiunii de tip hibrid (generatoare a unei 
situații de criză), anticipăm posibilitatea cunoașterii ei cu ajutorul 
a două metode sau două direcții de urmat distincte: cunoașterea 
inductivă și cunoașterea învăţării inverse. Ca reper în elaborarea celor 
două metode, am ales, din mai multe considerente, domeniul protecţiei 
infrastructurilor critice (Roman, Repez, Popa, 2017, pp. 3-21). În primul 
rând, protecția infrastructurilor critice se referă la elementele vitale ale 
societății, în special bunurile și serviciile esențiale a căror stabilitate 
depinde de atitudinea anticipativă a posibilității de materializare 
a unui risc sau a unui eveniment negativ cu impact major (Leaua, 
Ardeleanu, 2014, pp. 145-148). În al doilea rând, este interesantă 
dezvoltarea conceptului de rezilienţă, ca fiind capacitatea unui subiect 
de a-și îndeplini atribuțiile sau rolul său, în raport cu performanța 
realizată, în urma absorbției impactului evenimentului negativ pe care 
l-a suportat. Și, mai mult decât atât, în calculul performanței realizate 
înainte și după impactul producerii evenimentului negativ, în protecția 
infrastructurilor critice este fundamentală evaluarea contextului. 
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Luând în considerare evoluția domeniilor societale în raport cu 
legăturile de rețea societală ca în figura nr. 1, putem deduce faptul 
că materializarea unui risc identificat pentru unul dintre domeniile 
societale implică propagarea efectului negativ ca o undă de șoc în toată 
rețeaua societală. Cu privire la acest subiect, din punctul de vedere al 
specialistului militar, un eveniment negativ poate fi rezultatul acțiunii 
unui actor ostil sau inamic. Concertând mai multe acțiuni ostile pentru 
diferite domenii societale (aflate în raport de legături societale de 
rețea), un inamic poate proiecta, planifica și executa distrugeri altele 
decât cele militare, pe care, generic exprimat, le-am identificat ca fiind 
agresiuni hibride. Evoluția graduală a unor asemenea agresiuni hibride 
include procese sofisticate de identificare a parametrilor de stare a unei 
entități statale (similar unui obiect fizic) sau de alianță (similar mulțimii 
unor obiecte fizice), a valorilor nominale de funcționare ale acestora, 
care, prin modificarea lor, sub acțiunea factorilor destabilizatori, pot 
duce la ceea ce numim dezastru societal. Un dezastru societal poate 
fi situația de pandemie COVID 19 atunci când, scăpat de sub control, 
fenomenul contaminării ar putea produce pagube însemnate asupra 
mai multor domenii societale, punându-le în pericol de supraviețuire. 

Având în vedere posibilitatea redusă de identificare a agresorului 
unei acțiuni de natură hibridă, mă voi referi la arta operativă, în care 
specialistul militar descompune evenimentele trecute, face o analiză 
a mediului de confruntare (pregătirea informativă a câmpului de 
luptă) (JP2-01.3, p. III-45) și elaborează cursuri de acțiune atât pentru 
adversar, cât și pentru forțele proprii. Elaborarea cursurilor de acțiune 
reprezintă esenţa procesului de contracarare a acţiunilor inamicului. 
Orice curs de acțiune susținut de arta operativă încadrează în spațiu și 
timp rezultatele acțiunilor presupuse (la inamic) și planificate (la forțe 
proprii), astfel încât sunt evidențiate punctele decisive prin care are 
loc materializarea evenimentului major sau situația de criză (Wade, 
2016). Cu alte cuvinte, la baza unor astfel de demersuri științifice se 
află EVENIMENTUL. Deci, toată învățarea este despre cum are loc 
producerea de evenimente, desigur cele catastrofale sau negative, în 
funcție de impactul pe care îl produc. Din protecția infrastructurilor 
critice rezultă, în funcție de producerea evenimentului, două tipuri 
de comportament: comportamentul reactiv, care este manifestat 
după eveniment și include aplicarea procedurilor de intervenție și de 
limitare a dezastrului, iar cel de al doilea, comportamentul proactiv, 
care se manifestă înainte de producerea evenimentului și include 
măsuri de prevenție, de contracarare a amenințărilor, aplicarea 
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de norme și măsuri pentru siguranța și securitatea obiectivelor 
societale. Prin extensie, dacă includem comportamentul proactiv ca 
parte componentă a procedurilor aplicate după eveniment, atunci 
putem spune, similar față de operațiile de modelare din planificarea  
acțiunilor militare, că avem de-a face cu operații de contracarare a 
amenințărilor/agresiunilor hibride sau, simplu, „operaţii antihibride”. 
Prin urmare, răspunsul la întrebarea „Este războiul hibrid un război 
societal?” trebuie aflat în contextul planificării operațiilor militare 
și de protecție a infrastructurilor critice sau ca o viziune comună 
a specialistului militar și a ofițerului de legătură pentru protecția 
infrastructurilor critice (Legea nr. 225/2018). 

Conceptul de apărare naţională consolidată, privit prin prisma 
abordării cuprinzătoare și integrate, afirmat în Strategia militară a 
României – 2021, nu poate fi explicat în afara ansamblului legăturilor 
de rețea societală, ca în figura nr. 1. Pentru aceasta, se impun o serie 
de transformări la nivel conceptual și acțional, în care structurile 
sistemului național de securitate se comportă (reactiv și proactiv) ca 
un adevărat sistem în baza legăturilor interinstituționale. În acest mod, 
cele două direcții sau metode de dezvoltare a cunoașterii (cunoașterea 
inductivă și cunoașterea învățării inverse) contribuie la realizarea 
cunoașterii situaţionale extinse. O astfel de cunoaștere implică, prin 
extrapolare, identificarea parametrilor de stare a unui domeniu 
(societal), astfel încât este cunoscut mediul operațional al acestuia, 
sunt nominalizate și evaluate legăturile de rețea cu celelalte domenii 
(societale) și este determinat modul de funcționare a sistemului 
societal sau de rețea societală într-un ansamblu unitar. Cu alte cuvinte, 
apărarea națională consolidată reprezintă aducerea la unison, în termeni 
de siguranță și securitate, nu doar a domeniilor societale în parte, cât mai 
curând a legăturilor de rețea și a transferurilor dintre domeniile societale, 
iar acest lucru se poate realiza doar printr-o învăţare contextuală, similar 
definirii capacității de reziliență în cadrul protecției infrastructurilor 
critice. Învățarea contextuală poate avea loc doar într-o abordare 
multidisciplinară a cel puțin două domenii societale, ca în figura nr. 2 
(Nabil, 2011, p. 7), prin dezvoltarea performanțelor obținute în urma 
rezolvării situațiilor reale după algoritmul dezvoltat în model LUMAS 
– model realizat în concepția lui Peter Checkland (2000). Astfel, prin 
combinarea cunoașterii învăţării inverse și învăţarea contextuală, 
obținem cunoașterea situaţională extinsă, fapt care generează 
poziționarea EVENIMENTULUI ca noțiune centrală a oricărei analize 
de situație sau de planificare și decizie asupra elaborării cursurilor 
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de acțiune sau a concepțiilor de rezolvare a unei situații de criză. 
Datorită acestui fapt, recomand modelul LUMAS pentru a fi adoptat în 
elaborarea strategiilor de contracarare a amenințărilor de tip hibrid și 
de punere în operă a măsurilor și procedurilor necesare în prevenirea 
unei situații de criză (figura nr. 2).

Figura nr. 2: Metodologia importului/exportului de cunoștinţe la baza sistemului de sisteme 
educative pentru securitate societală 
(Lehaci et al, 2020, pp. 7371-7378)

Cunoașterea bazată pe învățare, ca metodă în gestionarea 
situațiilor de război hibrid sau de criză, se poate realiza cu rezultate 
apreciabile doar prin aplicarea metodologiei importului/exportului de 
cunoștințe la baza sistemului de sisteme educative pentru securitate 
societală. Doar în acest mod, îmi exprim convingerea că noțiunea 
de EVENIMENT NEGATIV CU IMPACT MAJOR SOCIETAL (centrul de 
greutate într-o confruntare de tip hibrid) capătă conținut și poate fi 
valorificată în formarea specialiștilor atât în domeniul militar, cât și 
în orice alt domeniu societal cu responsabilități în sfera siguranței și 
securității.  

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE – UNDE ESTE „LEBĂDA NEAGRĂ”?
Conceptele de rezilienţă, cunoaștere situaţională extinsă și apărare 

naţională consolidată reprezintă reperele principale ale documentelor 
de referință în formularea Strategiei Naţionale de Apărare a Țării pentru 
perioada 2020-2024 (2020). Pentru acest motiv, am elaborat o serie  
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de afirmații în cadrul acestui material și am vizat susținerea cititorului 
„de a vedea, dincolo de formalităţi”, o nouă realitate generată de natura 
amenințărilor hibride în raport cu situația actuală de pandemie COVID 
19 și de atenționare asupra noțiunii de eveniment negativ cu impact 
major societal. Acest tip de eveniment l-am plasat în centrul de greutate 
al unei ipotetice confruntări de tip hibrid, ca urmare a impactului 
foarte puţin al probabilului sau al „Lebedei Negre” (în concepția lui 
Nassim Nicholas Taleb). În accepțiunea mea, războiul hibrid, dincolo 
de definiții și alte explicații, reprezintă „o exploatare a tandemului de 
situaţii favorabile și cele nefavorabile de către un potenţial adversar, 
prin sprijinul și potenţarea situaţiilor nefavorabile până la reușita 
producerii evenimentului negativ cu impact major societal”. Apariția 
sau materializarea unui astfel de eveniment negativ va avea mărimea 
impactului proporțională cu rata de așteptare a acestuia. Cu alte 
cuvinte, puterea distructivă a evenimentului în cazul războiului hibrid 
se va materializa similar apariției unei „Lebede Negre”. Dar, ca și în 
operațiile militare, există o scară a gravității momentelor luptei în 
funcție de rolul operațiilor: operații de susținere, operații de modelare 
și operații decisive. Mergând pe acest curs gradual al operațiilor, 
putem vorbi despre etapele războiului hibrid ca o sumă coerentă de 
evenimente ce pot avea loc simultan sau eșalonat în timp și spațiu, 
cu anumite efecte sau consecințe, astfel încât ținta să nu recunoască 
acțiunea respectivă îndreptată împotriva ei și, cu atât mai mult, să nu 
poată reacționa în consecință. Realizarea sau sprijinul producerii unui 
eveniment negativ (indiferent de mediul societal urmărit a fi afectat) 
este nu doar de a produce distrugeri și de a exploata oportunitățile, 
cât, mai degrabă, de a destabiliza societatea în ansamblul ei, de a 
crea ambiguitate cu scopul de a periclita procesul de contracarare 
a manifestărilor negative de tip hibrid și, implicit, întregul proces de 
luare a deciziilor în consecință. Astfel, abordarea problemei „Lebedei 
Negre”, în concepția lui Nassim Nicholas Taleb, accentuează faptul 
că „Incapacitatea de a prezice cazuri izolate implică incapacitatea 
de a prezice cursul istoriei, dat fiind proporţia acestor evenimente în 
dinamica generală a evenimentelor”. (Taleb, p. 18).

O situație cu totul aparte este generată de impactul tehnologic al 
informației și de tehnologia comunicațiilor asupra datelor statistice cu 
privire la starea de fapt a domeniilor societale, la un anumit moment 
dat. În baza acestor date statistice privind parametrii de stare pe diferite 
componente societale, există tendința de a crede în capabilitatea de 
prezicere a evenimentelor istorice, respectiv de schimbare a cursului 
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istoriei. În mod cert, există fenomene care pot fi predictibile din punct 
de vedere al evoluției lor, dar punctul sensibil este atins atunci când 
se aplică în mod eronat aceleași principii de rezolvare unor domenii 
asemănătoare, dar diferite cu privire la unele însușiri particulare (deși 
apa, care este un lichid, are punctul de fierbere la 100 de grade Celsius, 
orice alt lichid în afară de apă nu poate avea același punct de fierbere, 
chiar dacă este tot un lichid). Prin urmare, ca și în cazul războiului hibrid, 
așa cum l-am definit în accepțiunea mea, nu pot fi formulate predicții 
și, implicit, nici măsuri de contracarare a unui eveniment negativ, în 
schimb, poate fi realizată o cunoaștere contextuală prin adoptarea unei 
atitudini bazate pe învățare inversă, susținută de învățarea intuitivă. 

În încheiere, Nassim Nicholas Taleb propune: „Deoarece ‹Lebedele 
Negre› nu sunt predictabile, trebuie să ne adaptăm existenţei lor  
(mai degrabă decât să încercăm în mod naiv să le prezicem). Există 
foarte multe lucruri pe care le putem face dacă ne concentrăm asupra 
anti-cunoașterii, adică asupra a ceea ce nu cunoaștem”. (Ib., p. 19).  

BIBLIOGRAFIE:
1. Barabasi, A.L. (2017). Linked: noua știinţă a reţelelor. Timișoara: 

Editura Brumar.
2. Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology: A Thirty Year 

Retrospective, Research Paper, fig. A10/S37, http://citeseerx.ist.psu.
edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.7381&rep=rep1&type=pdf, 
accesat la 2 aprilie 2020.

3. Dincovici, C. et al (2014). Manualul privind pregătirea întrunită de 
informaţii a mediului operaţional. București: Editura Militară.

4. Ewans, A. (2018). What Was the Gordian Knot?, https://www.history.
com/news/what-was-the-gordian-knot, accesat la 27 septembrie 2021.

5. Leaua, L., Ardeleanu, D. (2014). Protecţia infrastructurilor critice –
perspective de dezvoltare. București: Editura Academiei Naționale de 
Informații.

6. Lehaci, T.-N., Roman, D., Țuțuianu, D.-E. (2020). The workflow concept 
in education for societal security in the context of a major crisis. 
The 12th International Conference on Education and New Learning 
Technologies EDULEARN 20, 6-7 iulie, Conference Proceedings, Spania.

7. Nabil, A. (Chair) (2011). Modeling and Simulation of Critical 
Infrastructure Systems- for Homeland Security Applications. U.S. 
Department of Homeland Security, Science & Technology Directorate.

8. Potârniche, M., Petrescu, D. (2019). Modalităţi de contracarare a 
ameninţării hibride la adresa securităţii statelor. București: Editura 
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, https://cssas.unap.ro/ro/
pdf_studii/modalitati_de_contracarare_a_amenintarii_hibride.pdf, 
accesat la 27 septembrie 2021.

Nassim Nicholas 
Taleb propune: 
„Deoarece 
‹Lebedele 
Negre› nu sunt 
predictabile, 
trebuie să 
ne adaptăm 
existenţei lor 
(mai degrabă 
decât să 
încercăm în 
mod naiv să le 
prezicem). Există 
foarte multe 
lucruri pe care le 
putem face dacă 
ne concentrăm 
asupra anti-
cunoașterii, 
adică asupra 
a ceea ce nu 
cunoaștem”.

85

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Războiul hibrid sau „Lebăda Neagră” în noul context societal contemporan

9. Roman, D. (2021). Perspectiva planificării acţiunilor militare în contextul 
afirmării capacităţii de rezilienţă în mediul societal contemporan.  
În revista Gândirea militară românească, Statul Major al Apărării, nr. 1.

10. Roman, D., Repez, F., Popa, E.V. (2017). Infrastructura critică – 
Reglementări legislative și de planificare a protecţiei. București: 
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei.

11. Taleb, N.N. (2017). Lebăda Neagră – impactul foarte puţin al 
probabilului. București: Editura Curtea Veche.

12. Ullman, H. (2021). Al cincilea cavaler al apocalipsei și noul M.A.D. 
București: Editura Militară.

13. Wade, N.M. (2016). Counterterrorism, WMD and Hybrid Threat 
SMARTbook, ediția I. The Lightning Press (Critical infrastructure 
protection five-step process).

14. Directive 2008/114/CE of the Council of 8 December 2008 on the 
identification and designation of the European critical infrastructures 
and assessment of the need to improve their protection (2008). 
Bruxelles.

15.  Japan earthquake and tsunami of 2011, https://www.britannica.
com/event/Japan-earthquake-and-tsunami-of-2011, accesat la  
22 septembrie 2021.

16. JP2-01.3 Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment 
(2014), p. III-45.

17. Legea nr. 225 din 1 august 2018 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, 
desemnarea și protecţia infrastructurilor critice. Parlamentul României, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203523, accesat la 
11 septembrie 2021.

18. September 11 attacks, https://www.britannica.com/event/
September-11-attacks, accesat la 22 septembrie 2021.

19.  Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. 
„Împreună, pentru o Românie sigură și prosperă într-o lume marcată de 
noi provocări” (2020). București: Administrația Prezidențială, https://
www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_
de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf, accesat la 17 septembrie 2021.

20. htt p : / /c c p i c . m a i . gov. ro / d o c s / d i re c ti va 1 1 4 _ RO. p d f ? u r i = 
OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF, accesat la 22 septembrie 2021.

21. https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-ALBA-A-
APARARII-.pdf, accesat la 17 septembrie 2021.

22. http://www.nato.int/ims/docu/terrorism.htm, accesat la 17 septembrie 2021. 



Numărul 2/2022 86

OPOPÞÞIUNI DE ASIGURARE  IUNI DE ASIGURARE  
A ARANJAMENTELOR DE COMANDA ARANJAMENTELOR DE COMANDÃÃ  ªªI CONTROL I CONTROL 

PENTRU OPERAPENTRU OPERAÞÞIILE UNIUNII EUROPENE  IILE UNIUNII EUROPENE  
– DIMENSIUNEA DE COOPERARE CU NATO –– DIMENSIUNEA DE COOPERARE CU NATO –

Dragoș ILINCA
Ministerul Apărării Naţionale

DOI: 10.55535/GMR.2022.2.05

Dinamica operaţională asociată dezvoltării cooperării europene în domeniul 
securităţii și apărării a cunoscut, în ultimii ani, evoluţii semnificative, reflectate 
în derularea, de către Uniunea Europeană, a numeroase angajamente 
operaţionale. În acest context, problema dezvoltării aranjamentelor de 
comandă și control care să permită susţinerea unei agende operaţionale, aflată 
în continuă extindere, a reprezentat un element de interes constant. Se poate 
vorbi despre structurarea unui model utilizat de Uniunea Europeană în care 
se regăsesc o serie de opţiuni pe care această organizaţie le poate utiliza în 
structurarea operaţiilor proprii. La nivelul acestui inventar, derularea operaţiilor 
UE cu recurs la mijloacele și capacităţile NATO a reprezentat modalitatea 
abordată iniţial și care continuă să fie utilizată în contextul angajamentelor 
celor două organizaţii în Balcani. Suplimentar aspectelor operaţionale, 
utilizarea acestui cadru de cooperare a permis aprofundarea Parteneriatului 
Strategic NATO-UE, cu impact pozitiv asupra consolidării securităţii europene 
și euroatlantice. 

Cuvinte-cheie: comandă și control, Berlin+, capabilităţi, Althea, Concordia.
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Opțiuni de asigurare a aranjamentelor de comandă și control pentru operațiile Uniunii Europene 
– dimensiunea de cooperare cu NATO –

INTRODUCERE
Dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene a 

înregistrat, în ultimele două decenii, progrese semnificative, mai cu 
seamă în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților și crearea cadrului 
conceptual-normativ reflectat prin dezvoltarea angajamentelor 
operaționale. În acest context, definirea modalităților de comandă 
și control pentru operațiile militare de management al crizelor a 
reprezentat o dimensiune importantă asupra căreia s-au concentrat 
dezbaterile europene, încă din etapele inițiale ale cooperării în 
domeniul securității și apărării. Practic, această temă a constituit unul 
dintre firele roșii care s-au menținut pe agenda UE, fie că vorbim de 
etapa inițială, asociată Politicii Europene de Securitate și Apărare 
(PESA), sau de cea de maturitate, prin Politica de Securitate și Apărare 
Comună (PSAC), promovată prin Tratatul de la Lisabona. Interesul 
acordat acestui subiect se relevă din cel puțin două perspective.  
Prima vizează vizibilitatea politică acordată consolidării profilului UE 
ca actor relevant în domeniul securității și apărării, palier pe care 
problematica aranjamentelor de comandă și control a fost percepută 
ca un indicator relevant pentru evaluarea potențialului european de a 
derula misiuni și operații. 

A doua perspectivă a vizat importanța practică a existenței 
mecanismelor și a structurilor necesare pentru derularea operațiilor 
în absența cărora acestea nu ar fi putut să se concretizeze. În cadrul 
acestui proces, aflat în derulare, cooperarea UE-NATO în domeniul 
operațional a reprezentat punctul de pornire. Practic, cadrul stabilit 
în momentul de debut al cooperării europene în domeniul securității 
și apărării a continuat să reprezinte o constantă pe durata întregului 
proces de dezvoltare a acestei componente. Indiferent de auspiciile 
instituționale sub care profilul UE în domeniul managementului 
crizelor se va dezvolta, parametrii cooperării cu NATO în generarea și 
conducerea operațiilor au rămas neschimbați, fiind utilizați în cadrul 
angajamentelor europene aflate în derulare. Pe aceste coordonate, 
sistemul dezvoltat la nivelul anilor 2002-2003, cunoscut și sub numele 
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de Acordurile „Berlin+”, continuă să reprezinte o opțiune viabilă la care 
UE poate recurge în implementarea deciziilor politice de lansare a unor 
operații.

PARAMETRII SISTEMULUI DE GUVERNANȚĂ  
ASOCIAT OPERAȚIILOR UE
În ansamblul factorilor care au influențat modul de structurare 

și profilul aranjamentelor de comandă și control ale UE se înscrie și 
caracterul specific al dimensiunii de securitate și apărare în contextul 
instituțional și normativ al UE. În primul rând, este vorba despre profilul 
interguvernamental al acesteia și, subsecvent, caracterul voluntar al 
contribuțiilor, care induce un grad semnificativ de flexibilitate în definirea 
cadrului de funcționare. De asemenea, interguvernamentalismul 
asociat PSAC este de natură să determine exercitarea rolului principal 
al statelor membre în dezvoltarea și orientarea acestei politici de 
cooperare. În al doilea rând, coordonatele pe care au evoluat PESA și 
PSAC au vizat dezvoltarea unui profil civil-militar al cooperării europene, 
ceea ce s-a reflectat în asumarea unor obiective de capabilități civile 
și militare translatate în tipurile de misiuni și operații pe care UE 
le-a derulat. Nu în ultimul rând, particularitățile componentei de 
securitate și apărare vizează parametrii relației de cooperare NATO-UE 
declinată cu preponderență în modalitatea de cooperare în operații. 
În acest context, se plasează tipologia procedural-funcțională pe care 
implementarea Acordurilor de cooperare NATO-UE a generat-o pentru 
dezvoltarea aranjamentelor de control utilizate de UE.

Toți acești factori au fost luați în calcul la crearea aranjamentelor 
de comandă și control ale Uniunii Europene pentru operațiile civile și 
militare ale UE, conducând la dezvoltarea unui sistem complex, dar care 
și-a dovedit utilitatea, ilustrată prin lansarea unui număr considerabil 
de angajamente operaționale având misiuni și sarcini acoperind diferite 
tipuri. Practic, se poate vorbi despre un set de opțiuni la care Uniunea 
Europeană poate recurge pentru conducerea misiunilor și operațiilor, 
în funcție de contextul politic, nivelul și tipul contribuțiilor avansate, 
precum și de condițiile specifice la nivelul teatrului de operații. În egală 
măsură, se poate vorbi despre un model cu adevărat unic în contextul 
modalităților de dezvoltare a aranjamentelor de comandă și control 
la nivelul organizațiilor și aranjamentelor multinaționale implicate în 
gestionarea crizelor. 
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Reperele strategice pentru stabilirea misiunilor pe care PSAC le 
poate îndeplini și care au o influență determinantă în structurarea 
procedurilor operaționale aferente aranjamentelor de comandă și 
control se regăsesc în Tratatul Uniunii Europene (TEU) și în Strategia 
Globală de Securitate a UE (EUGS). Conform prevederilor TEU, 
capabilitățile civile și militare generate sub egida PSAC pot fi utilizate 
în cadrul unor operații externe spațiului UE, de tipul: dezarmare, 
umanitare, salvare-evacuare, consiliere militară și asistență, prevenirea 
conflictelor și menținerea păcii, managementul crizelor – inclusiv 
realizarea păcii și stabilizare post-conflict. De asemenea, se are în vedere 
și contribuția la misiuni de luptă împotriva terorismului, inclusiv din 
perspectiva sprijinului pentru statele terțe în derularea acestor misiuni 
pe teritoriul propriu [Art. 43 (1), 2012, p. 39]. Nu în ultimul rând, cadrul 
strategic oferit prin TEU aduce în atenție posibilitatea implementării 
unei abordări flexibile în ceea ce privește structurarea angajamentelor 
operaționale. Din această perspectivă, se prevede ca responsabilitatea 
pentru derularea unor misiuni de tipul celor menționate să poată fi 
încredințată unui grup de state membre interesate și care dispun de 
capacitățile necesare pentru îndeplinirea acestora (Art. 44).

În același timp, EUGS aduce precizări suplimentare în ceea 
ce privește necesitatea ca UE să poată răspunde, suplimentar 
angajamentelor externe, solicitărilor statelor membre, care pot fi 
formulate în condițiile Art. 42 (7) – asistență mutuală în condițiile unei 
agresiuni armate și Art. 222 – asistență în caz de dezastre și incidente 
provocate de mâna omului. Din această perspectivă, se are în vedere 
îndeplinirea unor sarcini operaționale asociate combaterii, în plan 
intern, a unor amenințări de tipul: terorism, hibrid, cyber, amenințări 
în domeniul securității energetice, crimă organizată și managementul 
extern al granițelor UE. Din această perspectivă, EUGS aduce în atenție 
și posibilitatea utilizării combinate a misiunilor și operațiilor derulate 
sub egida PSAC, alături de alte instrumente și agenții specializate de 
care UE dispune în domeniul securității interne (EU Global Strategy, 
2016, p. 20).   

Din perspectiva structurării sistemului de guvernanță la nivel 
strategic a angajamentelor operaționale, Tratatul UE stipulează rolul 
central al Consiliului UE, susținut prin activitatea coordonată la nivelul 
binomului alcătuit din Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri 
Externe și Politica de Securitate (HRVP), respectiv Comitetul Politic  
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și de Securitate (COPS/PSC). În cadrul acestui sistem, COPS este 
responsabil pentru monitorizarea situației de securitate, iar în cazul 
dislocării unor angajamente operaționale, exercită controlul politic și 
asigură orientarea strategică a acestora (Art. 38). Practic, Comitetul 
Politic și de Securitate acționează ca element de sprijin decizional 
pentru Consiliul UE, din perspectiva evaluării opțiunilor de angajament, 
precum și a principalelor documente de planificare operațională. 
În aceeași logică, COPS are rolul central pentru pregătirea cadrului 
normativ necesar lansării unei operații, și anume formularea 
recomandării către Consiliu pe baza opiniilor exprimate de Comitetul 
Militar al UE, respectiv ale structurilor de specialitate pe componenta 
civilă. Pe durata derulării operațiilor, COPS are rolul de a informa cu 
regularitate Consiliul asupra evoluțiilor înregistrate în îndeplinirea 
mandatului (Decizia Consiliului UE, 2001, pp. 1-3). 

OPȚIUNI DE COMANDĂ ȘI CONTROL  
PE DIMENSIUNEA MILITARĂ  
ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII UE-NATO
Din perspectivă cronologică, adoptarea, în decembrie 1999, a 

primului Obiectiv Global al UE în domeniul securității și apărării nu a 
încorporat dezvoltarea unei capacități de comandă și control pentru 
operațiile UE. Modalitatea aleasă a vizat recursul la capacitățile 
NATO, negocierile pe acest subiect incluzând demersuri laborioase de 
perfectare a unui cadru de cooperare între cele două organizații având 
relevanță în domeniul operațional. 

Precedentele acestor aranjamente se regăsesc în deciziile adoptate 
la reuniunile (Berlin,  Bruxelles, 1996) miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale NATO desfășurate în intervalul iunie-decembrie 1996. 
Acestea vizau cadrul relațiilor de cooperare existente la acel moment 
între NATO și Uniunea Europei Occidentale (UEO)1. Astfel, se stabilea 
posibilitatea utilizării de către aceasta din urmă a capabilităților aliate 
(separabile, dar nu separate) pentru eventuale operații conduse  

1 Organizație creată prin semnarea, la 17 martie 1948, de către Belgia, Franța, Luxemburg, 
Olanda și Marea Britanie, a Tratatului de la Bruxelles, având scop defensiv pentru asigurarea 
apărării Europei de Vest în cazul unei agresiuni. Articolul 5 al Tratatului de la Bruxelles prevedea 
asigurarea apărării colective în cazul agresiunii asupra vreunuia dintre membrii organizației. 
UEO a continuat să funcționeze cu profil redus până în 2010, rolul central pentru asigurarea 
apărării colective fiind preluat de NATO.

Deciziile 
adoptate la 
reuniunile 
miniștrilor 
de externe ai 
ţărilor membre 
ale NATO, 
desfășurate 
în intervalul 
iunie-decembrie 
1996, vizau 
cadrul relaţiilor 
de cooperare 
existente la 
acel moment 
între NATO și 
Uniunea Europei 
Occidentale. 
Astfel, se 
stabilea 
posibilitatea 
utilizării de 
către aceasta 
din urmă a 
capabilităţilor 
aliate 
(separabile, dar 
nu separate) 
pentru eventuale 
operaţii conduse 
de UEO.

91

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Opțiuni de asigurare a aranjamentelor de comandă și control pentru operațiile Uniunii Europene 
– dimensiunea de cooperare cu NATO –

de UEO. Aceste orientări aveau să fie reconfirmate formal la 
un nivel superior în cadrul Summitului NATO de la Washington  
(23-25 aprilie 1999). Deciziile adoptate cu acest prilej au inclus 
adoptarea unor opțiuni flexibile în asigurarea elementelor de  
comandă-control pentru operațiile UEO. Acestea vizau identificarea 
opțiunilor europene de comandă la nivelul NATO, precum și un 
comandament aliat care să asigure aranjamentele de comandă-control 
necesare derulării operației. 

De asemenea, deciziile adoptate la Washington (1999) veneau să 
valorifice contextul creat prin adoptarea Declarației franco-britanice din 
decembrie 1998, care afirma interesul pentru „crearea unei capacităţi 
autonome a UE de a răspunde crizelor internaţionale atunci când 
NATO nu este implicat” (Chaillot Paper 47, 2001, pp. 8-10). Pe acest 
fond, Summitul de la Washington a exprimat disponibilitatea aliată 
de sprijinire a angajamentelor operaționale ale UE prin intermediul 
elementelor relevante ale structurii de comandă NATO. Măsurile avute 
în vedere au vizat:

• Asigurarea accesului UE la capacitățile NATO în sprijinul 
procesului de planificare a operațiilor militare ale Uniunii. 

• Crearea condițiilor necesare pentru asigurarea disponibilității 
capabilităților necesare pentru operațiile UE.

• Identificarea opțiunilor de asigurare a comenzii europene 
din partea NATO pentru operațiile UE, cu referire directă 
la îndeplinirea de către DSACEUR (Deputy Supreme Allied 
Commander Europe) a acestei responsabilități.

• Adaptarea sistemului de planificare NATO (NDPP) pentru a 
putea furniza răspunsul necesar pentru operațiile UE. Se viza 
gestionarea, la nivelul sistemului de planificare a forțelor, a 
faptului că majoritatea statelor membre ale UE erau și membre 
ale Alianței Nord-Atlantice, având, prin urmare, același pachet 
de forțe și capabilități angajate pentru ambele organizații2. 

Pe aceste coordonate, anii următori au consemnat dezvoltarea 
cadrului politic al relației de cooperare, pornind de la reperele 
avansate la Washington și având în vedere inițierea procesului  

2 Conform Comunicatului Summitului NATO de la Washington. An Alliance for 21st Century, 
https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm, 15 decembrie 2021. De menționat, 
totodată, faptul că Tratatul de la Amsterdam (semnat la 2 octombrie 1997) sublinia conexiunea 
integrală între NATO și UE, inclusiv din perspectiva preluării funcțiunilor acesteia din urmă 
[Art.J (7(1) TEU Amsterdam].
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de transfer al acquis-ul UEO către UE. Astfel, la 16 decembrie 2002, 
a fost adoptată Declaraţia NATO-UE privind Politica Europeană de 
Securitate și Apărare, prin care era abordată posibilitatea punerii la 
dispoziția UE a mijloacelor și capacităților de planificare și comandă ale 
NATO (www.nato.int-1). Pe aceste coordonate, la 17 martie 2003, au 
fost adoptate aspectele practice sub forma unor Acorduri de cooperare 
între cele două organizații, cunoscute sub numele de Acordurile 
„Berlin+”. Problematica reglementată prin intermediul acestora viza:

• Aspectele de securitate a informațiilor care decurgeau din 
derularea operațiilor UE cu recurs la mijloacele și capacitățile 
NATO. 

• Utilizarea de către UE a mijloacelor și capabilităților de planificare 
aliate în derularea operațiilor proprii de management al crizelor. 
În acest sens, se avea în vedere proiectarea unei perspective 
pe termen lung prin includerea, în cadrul procesului NATO de 
planificare a apărării, a cerințelor și tipurilor de capabilități 
anticipate a fi necesare pentru operațiile UE.

• Accesul UE la capabilitățile comune ale NATO (comunicații și 
comandament) pentru operațiile proprii.

• Stabilirea procedurilor necesare pentru punerea la dispoziție, 
monitorizarea, returnare și eventuala retragere a capabilităților 
NATO.

• Definirea rolului central al DSACEUR ca principală opțiune de 
asigurare a comenzii pentru operațiile UE care se derulează cu 
recurs la mijloacele și capacitățile NATO. 

• Structurarea sistemului de consultare NATO-UE pe durata unei 
operații de management al crizelor conduse de UE (Berlin Plus 
agreement).

Ansamblul instituțional asociat elementelor de comandă și control 
a fost completat, în decembrie 2003, prin adoptarea, la nivelul UE, a 
unui document-concept (Chaillot Paper 67, 2003, p. 45). Acesta iniția 
primul pas pentru dezvoltarea interacțiunii instituționale vizând 
implementarea, pe baze permanente, a coordonării operaționale, 
inclusiv din perspectiva prevederilor „Berlin+”. Se viza, în esență, 
crearea unei celule UE în cadrul Comandamentului Suprem Aliat din 
Europa (SHAPE), dublată de un element de legătură în cadrul structurii 
Comandamentului Aliat Sud (AFSOUTH) de la Napoli, având în 
responsabilitate perimetrul Balcanilor. În același timp, NATO era invitat 
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să deschidă aranjamente instituționale de legătură la nivelul Statului 
Major al UE (EUMS). Sub aceste auspicii, șeful de stat major AFSOUTH 
devenea șeful de stat major al Elementului de comandă al UE, având în 
susținere un director UE pentru operații (Rittimann, 2021, p. 1)3. 

Din perspectiva etapelor de planificare operațională, în cazul 
deciziei UE de a lansa o operație cu recurs la capacitățile NATO, se avea 
în vedere următoarea secvențialitate: 

• Președinția UE și Înaltul Reprezentant informează NATO asupra 
intenției de a lansa o operație cu recurs la capacitățile aliate.  
În acest context, este formulată și solicitarea acordului NATO 
de desemnare a DSACEUR în funcția de comandant al operației 
respective.

• Comitetul Politic și de Securitate al UE aprobă Conceptul 
operației și se inițiază procesul de elaborare a Acțiunii Comune. 
Documentele sunt transmise și la NATO în cadrul procesului de 
consultare.

• Formularea răspunsului NATO pentru acceptarea solicitării UE 
în ceea ce privește rolul DSACEUR. Răspunsul oferă condițiile 
pentru finalizarea Acțiunii Comune necesară pentru lansarea 
operației. 

• Inițierea, de către Comitetul Militar, a Directivei Militare de  
Inițiere. De asemenea, PSC/COPS emite o solicitare suplimentară 
pentru structurarea EUOHQ în cadrul SHAPE. 

EXEMPLIFICĂRI OPERAȚIONALE
Dezvoltarea cadrului de cooperare operațională între cele două 

organizații a fost influențat și de evoluțiile de securitate înregistrate 
în spațiul ex-iugoslav și catastrofa umanitară ce a însoțit izbucnirea în 
această zonă a războiului. Focarul de instabilitate a concentrat eforturile 
celor două organizații. Astfel, în 1995, NATO a lansat, în Bosnia și 
Herțegovina, prima operație de management al crizelor după sfârșitul 
Războiului Rece. Aceasta a fost dislocată din decembrie 1995, având 
titulatura oficială de Forța de Implementare din Bosnia și Herțegovina 
(IFOR), pe coordonatele stabilite de Rezoluția nr. 1031 [S/RES/1031 
(1995)] a Consiliului de  Securitate al ONU. Cunoscută și sub numele 

3 Rațiunea creării elementului de legătură în cadrul AFSOUTH a vizat atât acoperirea aspectelor 
de ordin operațional-tactic, cât și a aspectelor legate de activarea forțelor de rezervă aflate în 
responsabilitatea Comandamentului de la Napoli.
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de Joint Endeavour, operația NATO a reprezentat un angajament 
consistent (aprox. 60.000 de militari), alcătuit din contribuțiile statelor 
membre și partenere. Principalele obiective vizau sprijinirea procesului 
de implementare a prevederilor militare ale Acordului de pace4 semnat 
în 14 decembrie 1995, la Paris, și crearea condițiilor pentru întoarcerea 
persoanelor refugiate din calea războiului. Grație activității IFOR, 
mediul de securitate local a înregistrat progrese majore, ilustrate cel 
mai bine de întoarcerea unui număr însemnat de refugiați și derularea 
alegerilor generale din Bosnia-Herțegovina, în septembrie 1996. 

Pe acest fond, în noiembrie-decembrie 1996, a fost adoptat un 
plan de consolidare a situației de securitate în cadrul căruia NATO avea 
o contribuție operațională. Mandatul IFOR va fi implementat până în 
decembrie 1996, când rolul acesteia a fost preluat de o nouă misiune 
a NATO (Forța de stabilizare din Bosnia și Herțegovina – SFOR). În baza 
Rezoluției nr. 10885 a Consiliului de Securitate, SFOR urma să asigure 
continuitatea cu acțiunile derulate de IFOR vizând implementarea 
aspectelor militare ale Acordului de pace pentru Bosnia și Herțegovina. 
Efectivele acesteia se plasau în jurul plafonului de 32.000 de militari 
proveniți din statele membre ale NATO, precum și din statele partenere. 
În anii următori, pe fondul normalizării situației de securitate în zonă, 
efectivele SFOR se vor diminua, ajungând, în intervalul 2001-2002, 
la aproximativ 12.000 de militari. Din punct de vedere al lanțului de 
comandă, SFOR era plasată sub autoritatea AFSOUTH. În paralel cu 
dezvoltarea angajamentului multinațional pe dimensiunea militară, 
normalizarea situației de securitate a fost abordată și din perspectiva 
aspectelor civile, în special prin dislocarea Misiunii de poliție civilă în 
Bosnia și Herțegovina (UNMIBH). Conform mandatului stabilit prin 
Rezoluția Consiliului de Securitate nr. 1035, din 21 decembrie 1995 
(S/RES/1035 (1995), rolul acestei misiuni viza atât contribuția la 
normalizarea securității interne, cât și pregătirea forțelor de poliție 
locale. 

Generalizarea conflictului din spațiul ex-iugoslav a determinat 
consolidarea angajamentului internațional în regiuni din Macedonia 
de Nord, unde situația de securitate începe să se deterioreze accelerat 

4 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, mult mai cunoscut sub 
numele de Acordul de la Dayton, după numele Bazei aeriene Wright-Patterson, lângă Dayton, 
Ohio, SUA, unde au fost negociate, în noiembrie 1995.

5 Textul Rezoluției 1088 poate fi consultat pe https://www.nato.int/ifor/un/u961212b.htm, 
accesat la 12 septembrie 2021. 
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din martie 2001. Intervenția promptă a comunității internaționale 
a condus la semnarea Acordului de la Ohrid (13 august 2001), 
care a deschis calea pentru lansarea angajamentelor operaționale 
multinaționale. Primele demersuri în această direcție au fost inițiate 
de NATO prin inițierea, la 22 august 2001, a operației Essential 
Harvest. Aceasta se dorea a fi un angajament de scurtă durată (30 de 
zile) în cadrul căruia să se realizeze colectarea de armament ilegal al 
grupărilor insurgente albaneze. Structura misiunii a inclus contribuții 
din partea aliaților europeni, cu sprijin logistic pus la dispoziție de SUA. 
Obiectivul avea să fie realizat extrem de repede, operația finalizându-se  
la 26 septembrie 2021. În acest interval, autoritățile macedonene 
solicită NATO continuarea angajamentului pentru normalizarea situației 
de securitate. Dezbaterile aliate au condus la adoptarea deciziei de 
lansare a unui nou angajament orientat către susținerea prezenței 
civile internaționale (UE și OSCE), dislocată în Macedonia pentru 
monitorizarea procesului de implementare a Acordului de la Ohrid. 
Noua misiunea va purta numele de Amber Fox și se va derula în 
intervalul 27 septembrie 2001-15 decembrie 2002. Efectivele dislocate 
sub egida acesteia s-au ridicat la aproximativ 1.000 de militari, misiunea 
având o amprentă geografică ce acoperea un segment important al 
teritoriului macedonean. Ulterior, mandatul a fost extins prin misiuni 
de sprijinire a instituțiilor guvernamentale pentru preluarea controlului 
asupra securității la nivelul întregului teritoriu. Aceasta abordare va 
fi implementată sub egida celei de-a treia operații lansate de NATO, 
care a debutat la 16 decembrie 2002. Cunoscută sub numele de Allied 
Harmony, noua operație va avea efective semnificativ mai reduse, 
corespunzând progreselor înregistrate în perioada anterioară. 

Din perspectiva UE, evenimentele din spațiul ex-iugoslav au 
reprezentat un punct distinct pe agenda dezbaterilor politice.  
O perspectivă suplimentară a fost indusă prin adoptarea Declarației 
de la St. Malo (4 decembrie 1998) (cvce.eu), prin care Summitul  
franco-britanic indica necesitatea dezvoltării capacității autonome 
a UE de a putea derula angajamente operaționale în domeniul 
managementului crizelor. Pe acest fond, un an mai târziu, Consiliul 
European de la Helsinki (10-11 decembrie 1999) relua acest mesaj, 
subliniind importanța dezvoltării capacității UE de a acționa atunci 
când NATO nu este angajat. În susținerea acestui obiectiv a fost agreată 
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decizia de crearea a unei Forțe de reacție cu un efectiv 50-60.000 de 
militari, capabilă să fie dislocată în termen de 60 zile și cu posibilitatea 
de a fi menținută în teatru până la un an (Helsinki European Council).

În paralel cu dezvoltarea instrumentelor de acțiune în domeniul 
managementului crizelor, UE a continuat, în parteneriat și coordonare 
cu NATO, implicarea diplomatică în gestionarea situației de conflict din 
Balcani. Aceste demersuri au permis încheierea acordurilor de pace în 
zonă și crearea condițiilor pentru dislocarea misiunilor de menținere a 
păcii. Cu prilejul Summitului NATO de la Praga (20-21 noiembrie 2002), 
Alianța Nord-Atlantică a reconfirmat acordul privind accesul UE la 
mijloacele și capacitățile proprii în vederea derulării de operații în 
domeniul managementului crizelor. Această decizie venea pe fondul 
exprimării, pe durata anului 2002 și formalizată în urma Consiliului 
European de la Copenhaga (decembrie 2002), a interesului UE pentru 
preluarea unui rol sporit în gestionarea crizelor în Balcani. 

Nivelul interacțiunii și convergența eforturilor transatlantice în 
gestionarea situației din regiune au reprezentat, de asemenea, un 
punct distinct pe agenda Summitului UE-SUA din mai 2002. Sub aceste 
auspicii, consolidarea parteneriatului în contextul managementului 
crizelor a fost abordată cu prioritate, în legătură directă cu evoluțiile de 
securitate din Balcani și pe fondul inițierii angajamentelor operaționale 
ale UE pe componenta civilă în această zonă (Summitul UE-SUA). 

La începutul lunii ianuarie 2003, autoritățile macedonene solicită 
UE analizarea posibilității de dislocare a unei misiuni militare în sprijinul 
implementării Acordului Ohrid și a susținerii procesului de construcție 
instituțională în domeniul reformei de securitate. Potrivit prevederilor 
Acțiunii Comune 2003/92/CFSP (OJL, 2003, L 34), adoptată de UE în 
27 ianuarie 2003, se dădea undă verde procesului de planificare pe 
coordonatele Acordurilor „Berlin+”, în scopul lansării unei operații 
militare ca succesoare a misiunii Allied Harmony. Din această perspectivă, 
NATO era invitat să accepte numirea amiralului Rainer Feist, la acel 
moment ocupantul poziției DSACEUR, pentru a îndeplini funcția 
de comandant operațional al misiunii UE. De asemenea, se solicita 
aprobarea NATO ca în cadrul SHAPE să se organizeze comandamentul 
operațional (OHQ). Întregul lanț de comandă asociat angajamentului 
operațional urma să funcționeze sub controlul politic și orientarea 
strategică a UE, comandantul operațional având obligația să informeze 
regulat structurile UE. Prin intermediul acestora urma să se realizeze 
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informarea regulată a NATO asupra modului de utilizare a capacităților 
puse la dispoziția misiunii UE. De asemenea, inițierea demersului UE 
s-a reflectat în accelerarea negocierilor privind încheierea Acordurilor 
care s-au finalizat, în 17 martie 2003, prin intermediul unui schimb 
de scrisori între Înaltul Reprezentat al UE, Javier Solana, și Secretarul 
general al NATO, lordul Robertson. 

Pe acest fond, la sfârșitul lunii martie 2003 s-a consemnat prima 
formulă de implementare a Acordurilor „Berlin+”, prin lansarea primei 
operații militare a UE în Macedonia de Nord. Cunoscută sub numele de 
Concordia, aceasta se va derula în baza Rezoluției 1371, având, în esență, 
trei obiective, centrate pe: sprijinirea procesului de implementare a 
Acordului Cadru de pace (Ohrid), contribuția la susținerea activității 
observatorilor internaționali, crearea condițiilor de securitate necesare  
pentru implementarea acordului. Implementarea cadrului de cooperare 
„Berlin+” se va reflecta în implementarea măsurilor avansate de UE 
în ianuarie 2003, coordonarea strategică fiind asigurată prin reuniuni 
periodice la nivelul Comitetului Politic și de Securitate și al Consiliului 
Nord-Atlantic. În plan operațional, personalul asociat OHQ din cadrul 
SHAPE, precum și cel din Elementul de Comandă UE stabilit în AFSOUTH 
vor avea dublă subordonare în raport cu cele două organizații. 

La nivelul teatrului de operații, preluarea responsabilității principale 
de către operația UE a fost urmată de transformarea prezenței NATO 
prin diminuarea la nivelul unei prezențe reziduale în cadrul NATO 
HQ Skopje, condusă de un Înalt reprezentant militar al Alianței  
Nord-Atlantice. Pentru asigurarea procesului de tranziție și o coordonare 
eficientă la nivelul ariei de responsabilitate, comandamentul forței 
(FHQ) pentru Concordia va fi colocat cu structura NATO (nato.int.-2, 
2003). Toate aceste elemente vor contribui la realizarea procesului 
de transfer între misiunile celor două organizații, procedura utilizată 
de majoritatea statelor contributoare fiind de a menține sub egida 
UE segmente importante ale propriilor contingente. Concordia va 
funcționa până la 15 decembrie, cu o extindere a mandatului în 
septembrie 2003, efectivele acesteia plasându-se în jurul a 350 de 
militari. Pe durata mandatului, Concordia a contribuit substanțial la 
implementarea Acordului Cadru, ceea ce a eliminat riscul de reluare a 
instabilității și conflictului. De asemenea, implementarea Acordurilor 
Berlin+ nu a înregistrat sincope, dovedindu-se o soluție funcțională 
pentru asigurarea continuității angajamentului. După finalizarea 
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operației Concordia, Uniunea Europeană a lansat o misiune de poliție 
civilă, EUPOL Proxima (2003-2005), care se va concentra pe susținerea 
procesului de reformă a forțelor de poliție și a managementului 
granițelor. 

În contextul creat prin lansarea operației Concordia, dezvoltarea 
cooperării UE-NATO a înregistrat progrese semnificative, atât din 
perspectiva coordonării în derularea programelor de asistență 
în domeniul managementului crizelor, cât și în ceea ce privește 
consolidarea dialogului și consultării instituționale. În acest sens, la 
29 iulie 2003, cele două organizații au adoptat un cadru de orientare 
strategică, în care rolul principal era reprezentat de „Abordarea 
convergentă asupra securităţii și stabilităţii în Balcanii de Vest” (www.
consilium.europa.eu). Prin intermediul acestui demers, opțiunea 
prevalentă în abordarea provocărilor de securitate se încadra în 
contextul evolutiv al profilului operațional asumat de UE în domeniul 
managementului crizelor. În egală măsură, se avansa o agendă 
structurată de armonizare a potențialului celor două organizații în 
ceea ce privește susținerea procesului de stabilizare, precum și al 
asistenței acordate statelor din zonă în derularea programelor de 
reformă a sectorului de securitate. Pornind de la aceste orientări, 
Consiliul European din 12 decembrie 2003 indica disponibilitatea UE 
de a-și asuma un rol consolidat în cadrul eforturilor de stabilizare din 
Bosnia-Herțegovina, inclusiv prin intermediul unei misiuni militare. 
Din perspectivă instituțională, Consiliul European indica necesitatea 
accelerării procesului de implementare a aranjamentelor permanente 
de legătură între UE și NATO, pe coordonatele propuse de Președinția 
UE (menționate anterior), care viza, practic, formalizarea tipologiei 
utilizate pentru operația Concordia. 

Pe acest fond, cu prilejul Summitului NATO de la Istanbul  
(28-29 iunie 2004), a fost adoptată decizia de încheiere a operației 
SFOR din Bosnia-Herțegovina până la sfârșitul anului. Subsecvent, 
se exprimau aprecieri față de disponibilitatea UE de a-și asuma noi 
responsabilități operaționale în această zonă, fiind menționată explicit 
opțiunea de utilizare a Acordurilor „Berlin+” pentru lansarea unei 
operații militare (www.nato.int-3). Aceasta urma să vină în completarea 
angajamentului inițiat de UE, la 1 ianuarie 2003, pe componenta de 
poliție civilă. Opțiunea UE va fi prezentată Consiliului de Securitate al 
ONU prin scrisoarea ministrului de externe al Irlandei (29 iunie 2003), 
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care asigura Președinția rotativă a Uniunii Europene. Potrivit acesteia, 
se reitera mesajul ferm al UE de a lansa o misiune militară pentru 
susținerea procesului de stabilizare din Bosnia-Herțegovina, în baza 
prevederilor Acordurilor de la Dayton (S/2004/522). 

Răspunzând liniilor de convergență profilate la nivelul UE-NATO, 
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, la 9 iulie 2004, Rezoluția  
nr. 1551, prin care se confirma aplicabilitatea cadrului internațional 
privind procesul de pace din Bosnia-Herțegovina și pentru o misiune 
militară a UE (S/RES/1551, 2004), ceea ce va permite inițierea 
procesului de planificare a acesteia. Ulterior, Consiliul UE a adoptat 
Acțiunea Comună 2004/570/CFSP (OJL, 2004, pp. 10-14), din  
12 iulie 2004, privind lansarea operației militare a UE, sub numele 
de Althea. Structurarea procesului de planificare, respectiv a 
aranjamentelor de comandă și control, se va realiza în aceeași 
abordare utilizată pentru Concordia. Amiralul Feist va prelua funcția de 
comandant operațional, elementele de C2 fiind asigurate prin recurs 
la mijloacele și capabilitățile NATO. Structura inițială a inclus un număr 
de 7.000 de militari care vor fi asigurați prin transferul contingentelor 
statelor contributoare în cadrul SFOR sub auspiciile EUFOR Althea.  
În mod similar cu decizia relativă la diminuarea prezenței NATO, 
încheierea misiunii SFOR a fost urmată de înființare a unei noi 
structuri aliate, NATO HQ Sarajevo. Aceasta va fi localizată, alături de 
comandamentul EUFOR, în Camp Butmir, opțiune justificată suplimentar 
din perspectiva coordonării între misiunile derulate de contingentele UE 
și sarcinile reținute de NATO HQ în ceea ce privește sprijinul în domeniul 
reformei sistemului de apărare în Bosnia și Herțegovina, combaterea 
terorismului și sprijinirea activității Tribunalului Penal Internațional 
de la Haga (Bertin, p. 74). Gradual, efectivele și structura Althea au 
înregistrat modificări de substanță pe măsură ce situația de securitate 
din Bosnia-Herțegovina s-a normalizat. În prezent, misiunea include 
aproximativ 600 de militari din statele membre ale UE și partenere, 
susținută printr-o rezervă (shape.nato.int) cu profil geografic regional 
având ca arie de responsabilitate perimetrul Balcanilor.

CONCLUZII
În mod evident, analiza opțiunii de asigurare a aranjamentelor 

de comandă și control pentru operațiile UE prin recurs la capacitățile 
NATO nu poate fi făcută unidirecțional, implicațiile acesteia depășind 
aspectele de natură operațională. Astfel, importanța acestor mecanisme 
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fundamentate prin intermediul Acordurilor „Berlin+” se valorizează, în 
primul rând, politic. Semnarea acestora, după câțiva ani de negociere, 
a fost de natură să contribuie la depășirea unor divergențe între 
unele state membre și SUA privind dezvoltarea cooperării europene 
în domeniul securității și apărării. Finalizarea acordurilor și lansarea 
primelor operații UE în perimetrul balcanic s-au circumscris contextului 
perioadei respective, marcat în profunzime de implicațiile atacurilor 
teroriste de la 11 septembrie 2001 și extinderea efortului operațional 
al SUA și NATO în Afganistan. În acest context, se înscrie și maniera de 
acomodare a preocupărilor statelor care nu erau membre ale ambelor 
organizații față de modalitatea de dezvoltare a cooperării europene în 
domeniul securității și apărării, după cum este cazul Turciei, Canadei, 
Norvegiei și, nu în ultimul rând, al SUA. Din această perspectivă, 
Acordurile „Berlin+” au avut un rol fundamental în dezvoltarea 
contribuției acestora în cadrul operațiilor de management al crizelor 
derulate de Uniunea Europeană în anii următori.

Reflecții pozitive pot fi consemnate, de asemenea, în ceea ce 
privește structurarea cadrului de participare în cadrul aranjamentelor 
de comandă și control aliate ale unor state membre ale UE  
(ex. Finlanda, Suedia). Au existat totuși o serie de limitări ale posibilității 
de acomodare la nivelul acestor aranjamente de cooperare a unor 
subiecte politice cu un grad ridicat de complexitate, care au împiedicat 
unele state membre ale UE (Cipru și Malta) să poată participa la 
implementarea acestor acorduri. 

În egală măsură, evaluarea relevanței politice nu poate exclude 
efectele benefice înregistrate constant la nivelul situației de securitate 
din perimetrul balcanic. Practic, încheierea acordurilor și lansarea 
misiunilor UE au asigurat continuitatea angajamentului internațional 
în susținerea procesului de stabilizare și normalizare în această 
regiune. Coordonatele menționate au contribuit, totodată, la crearea 
premiselor pentru dezvoltarea parcursului european și euroatlantic 
pentru statele din zonă și diminuarea substanțială a incertitudinilor de 
securitate din acest perimetru

Din perspectiva procesului de dezvoltare a cooperării europene și 
maturizarea profilului operațional al UE, aranjamentele de cooperare 
și, subsecvent, asigurarea posibilității de lansare a angajamentelor prin 
recurs la capacitățile NATO au fost de natură să sprijine această evoluție. 
Este evident că acestea au corespuns unei etape distincte în parcursul 

Importanţa 
mecanismelor 
fundamentate 
prin intermediul 
Acordurilor 
„Berlin+” se 
valorizează, 
în primul 
rând, politic. 
Semnarea 
acestora, după 
câţiva ani de 
negociere, a 
fost de natură 
să contribuie 
la depășirea 
unor divergenţe 
între unele 
state membre 
și SUA privind 
dezvoltarea 
cooperării 
europene 
în domeniul 
securităţii și 
apărării.

101

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Opțiuni de asigurare a aranjamentelor de comandă și control pentru operațiile Uniunii Europene 
– dimensiunea de cooperare cu NATO –

proiectului european în care nivelul de expertiză și capacitatea de 
generare a unor angajamente operaționale consistente se aflau în 
etapă embrionară. Practic, definirea aranjamentelor de cooperare 
operațională între cele două organizații a contribuit semnificativ la 
depășirea acestor dificultăți inerente oricărei etape inițiale, oferind 
intervalul de tranziție necesar, consolidat prin intermediul unei abordări 
eficiente, inclusiv din perspectiva implicațiilor financiare și de resurse. 
Pe acest fond, definirea aranjamentelor în domeniul operațional 
a contribuit substanțial la dezvoltarea unei adevărate culturi de 
cooperare NATO-UE, fundamentând Parteneriatului strategic între 
aceste organizații prin adoptarea unei agende cuprinzătoare. În absența 
cadrului de cooperare creat prin intermediul Acordurilor „Berlin+”, 
este dificil de evaluat asupra modului în care profilul multidisciplinar 
al cooperării NATO-UE ar fi putut să atingă nivelul de astăzi, dezvoltat 
succesiv prin intermediul Declarațiilor adoptate la nivelul președintelui 
Consiliului European, președintelui Comisiei Europene și Secretarului 
general al NATO, în intervalul 2016-2018.

În ceea ce privește aspectele tehnice și efectele în plan operațional, 
în contextul implementării cadrului de cooperare UE-NATO, bilanțul 
este, fără îndoială, pozitiv. Elementele de susținere ale acestei 
evaluări se relevă din perspectiva modului de îndeplinire a mandatului 
misiunilor dislocate de UE în Balcani la nivelul căruia nu s-au înregistrat 
sincope sau elemente de regres în consolidarea situației de securitate. 
În mod similar, lecțiile desprinse în urma derulării angajamentelor 
operaționale UE relevă funcționalitatea cadrului de cooperare 
menționat și beneficiile înregistrate în cadrul cooperării mil-to-mil la 
nivelul contingentelor dislocate de cele două organizații în diferite 
locații din Balcani. Capitalizarea practicii acumulate în acest din urmă 
aspect se va valoriza în anii următori, prin dezvoltarea unei practici de 
cooperare între misiunile UE și ale NATO derulate în alte perimetre 
geografice, după cum este cazul Afganistan, Africa, Mediterana sau în 
contextul demersurilor navale vizând combaterea pirateriei. Această 
experiență a permis depășirea consecințelor divergențelor politice 
care nu grevat asupra utilizării Acordurilor „Berlin+” și în alte contexte 
regionale, oferind, astfel, soluții practice, cu aplicabilitate în condițiile 
locale. 

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că derularea operațiilor 
cu recurs la mijloacele și capacitățile NATO continuă să se manifeste 
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eficient în contextul operațiilor din Balcani, asigurând caracterul 
necesar de predictibilitate și coerență al gestionării situației de 
securitate din acest perimetru geografic. În același timp, dezvoltarea 
progresivă a cooperării europene în domeniul securității și apărării 
a contribuit la îmbogățirea inventarului de opțiuni la care UE poate 
să recurgă pentru derularea operațiilor proprii. În acest context se 
plasează aranjamentele de comandă și control incluzând capacitățile 
oferite de statele membre și crearea Capacității Militare de Planificare 
și Comandă la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, abordarea 
acestui subiect în contextul dezvoltării Politicii de Securitate și Apărare 
Comune include și componenta civilă a managementului crizelor, 
context în care a fost dezvoltată și Capacitatea Civilă de Planificare 
și Comandă a operațiilor de acest tip. Astfel, posibilitatea utilizării 
Acordurilor „Berlin+” consolidează relevanța aspectelor privind 
aranjamentele de comandă și control în contextul managementului 
crizelor la nivelul UE, oferind, totodată, perspectivele unei abordări 
multidisciplinare și cu relevanță aparte în context transatlantic. 
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Guvernanţa globală reunește actori diverși pentru coordonarea acţiunilor 
colective la nivelul planetei. Acest concept înglobează totalitatea instituţiilor, 
politicilor, normelor, procedurilor și iniţiativelor prin care statele și cetăţenii lor 
încearcă să aducă mai multă predictibilitate, stabilitate și ordine în răspunsurile 
lor la provocările transnaţionale și se realizează, în mare măsură, prin 
intermediul organizaţiilor internaţionale. De altfel, rolul guvernării globale este 
de a furniza politici și servicii globale, în special sisteme de pace și securitate, 
justiţie și mediere pentru conflicte, pieţe funcţionale și standarde unificate 
pentru comerţ și industrie. 

În contextul internaţional actual, dezvoltarea durabilă constituie un 
obiectiv important de politică globală, iar agenţiile interguvernamentale 
și guvernamentale, precum și companiile din sectorul privat au datoria de a 
explora diverse abordări privind modul în care strategiile, politicile și proiectele 
interguvernamentale și naţionale referitoare la probleme de guvernanţă 
globală sunt formulate, implementate și evaluate pentru a susţine îndeplinirea 
obiectivelor de pe Agenda 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cuvinte-cheie: guvernare globală, Organizaţia Naţiunilor Unite, bună 
guvernare, dezvoltare durabilă, Agenda 2030.
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INTRODUCERE 
Guvernanţa globală a devenit o sintagmă uzitată în toate științele 

sociale. Conceptul guvernanţă globală ridică însă două seturi de 
probleme încă nerezolvate. Unul are de-a face cu pretențiile exercitării 
legitime a autorității, celălalt cu valorile democratice. Spre deosebire 
de teoriile guvernării valabile la nivel local și național, un contract 
social între cetățeni și instituțiile de guvernanță globală nu a fost încă 
dezvoltat suficient pentru a constitui o bază pentru legitimitate.

Influența societății civile asupra luării deciziilor internaționale și rolul 
organizațiilor interguvernamentale și al corporațiilor transnaționale 
în politica mondială au un impact major asupra guvernanței globale. 
Termenul de guvernanţă globală a fost vehiculat într-o mai mare 
măsură la începutul anilor ʼ90, devenind un concept-cheie al unui 
program politic de reformă internațională, precum și un instrument 
conceptualizat în cercetarea politică. Diversele probleme, analizate la 
vremea respectivă prin prisma obiectivului guvernării globale, făceau 
referire la „rolul întreprinderilor în politica de mediu, negocierea 
și implementarea politicilor de sănătate publică, menţinerea păcii, 
politicile sexuale, interdicţiile legate de traficul cu arme, reglementarea 
comerţului mondial și, nu în ultimul rând, reforma Sistemului Naţiunilor 
Unite” (Koenig-Archibugi 2011, p. 393).

IDEEA DE GUVERNANȚĂ GLOBALĂ  
ÎN CONTEMPORANEITATE
Cu toate că „guvernanţa globală” este un atribut al politicii 

neoliberale post-Război Rece, se pare că nu există o definiție frecvent 
acceptată a conceptului și dezacordul cu privire la natura guvernanței 
îi limitează sever utilitatea în analiza politicii și relațiilor internaționale.  
În consecință, vom aborda guvernanța globală ca un concept științific 
util pentru implementarea normelor și evaluarea transformărilor 
la scară largă, în întreaga lume, în sensul îndeplinirii obiectivelor de 
dezvoltare durabilă de pe Agenda 2030 a ONU.
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În opinia noastră, termenul de guvernanţă globală a căpătat tot 
mai multă însemnătate odată cu amplificarea procesului de globalizare, 
cu toate componentele sale, și accentuarea importanței și impactului 
problemelor mondiale, cum sunt cele referitoare la creșterea 
demografică și migrația populației, apa, alimentația, protecția mediului 
și a biodiversității, resursele energetice, dezvoltarea economică, 
prevenirea și soluționarea conflictelor sau terorismul. Aceste aspecte 
au necesitat o abordare la nivel internațional, fapt ce a dus, în timp, 
la diminuarea rolului statului național prin transferul unor atribuții 
specifice de reglementare către instituții internaționale. 

Deși asociat adesea cu conceptul de guvernare, autoritate politică, 
instituții publice și controlul acestora, conceptul de guvernanţă implică 
instituții politice oficiale care controlează și coordonează relațiile între 
actorii sociali, pot aplica decizii și politici, au o autoritate recunoscută 
și intră în raporturi cu alte paliere de guvernanță. 

Adil Najam1 a definit guvernanţa globală ca „management al 
proceselor sau fenomenelor globale în absenţa unui guvern global”, 
iar Thomas Weiss2 considera că „guvernanţa globală se referă la 
aranjamentele concrete de rezolvare a problemelor globale care 
implică nu numai ONU și agenţiile specializate, dar și alţi actori 
nonstatali”. (Weiss, 2013, p. 195). Thomas Weiss și Ramesh Thakur au 
definit guvernanţa globală drept „un complex de instituţii oficiale și 
neoficiale, mecanisme, raporturi, procese între și dintre state, pieţe, 
cetăţeni, organizaţii, atât cu caracter interguvernamental, cât și 
nonguvernamental, prin care interesele colective sunt articulate pe 
plan global, prin care se stabilesc drepturile și obligaţiile actorilor și 
prin care sunt mediate divergenţele și conflictele între ei” (Ib.).

În concepția lui Rod A.W. Rhodes3, termenul de „guvernanţă” este 
popular, dar imprecis. Acesta are cel puțin șase utilizări, referindu-se la: 
starea minimă; guvernanța corporativă; noul management public; buna 
guvernare; sisteme socio-cibernetice; rețele de autoorganizare. Autorul 
precizează că guvernanța este atributul „reţelelor interorganizaţionale 

1 Adil Najam, intelectual pakistanez, deservește funcția de decan inaugural al Școlii Pardee de 
Studii Globale de la Universitatea Boston.

2 Thomas G. Weiss, distins cercetător al relațiilor internaționale și al guvernării globale, cu 
expertiză specială în politica Națiunilor Unite, momentan profesor la Princeton University.

3 Roderick Arthur William Rhodes, citat, de obicei, ca R.A.W. Rhodes, este un profesor britanic 
de științe politice la Universitatea din Southampton și director al Centrului pentru Etnografie 
Politică.
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de autoorganizare” și susține că aceste rețele „completează pieţele 
și ierarhiile ca structuri de guvernare pentru alocarea autoritară a 
resurselor și exercitarea controlului și coordonării” (Rhodes, 1996).

Arena internațională a primei jumătăți a secolului al XXI-lea necesită 
însă un catalizator, deocamdată neidentificat, în opinia noastră, pentru 
unificarea lumii dincolo de granițe, pentru a reforma sau a construi 
instituții globale care pot gestiona eficient provocările cu care se va 
confrunta umanitatea în viitorul apropiat. Rezolvarea acestei enigme 
ar putea consta în expansiunea și legitimarea guvernanței globale. 
Guvernanța globală, fiind în esență o conștiință colectivă, un cadru 
care propune relații globale și un spațiu de joc comun ce integrează 
toate sferele unei societăți, inclusiv sectoarele sociale, economice, 
politice, culturale și de mediu, poate asigura, printr-o viziune unitară, 
soluții pentru provocările ce stau în fața umanității. 

Acest lucru va putea fi realizat, dar cu condiția ca toți actorii din 
sistem, incluzând state, lideri și personalități politice, cvasiactori de stat, 
sectorul corporativ și instituțiile, ONG-urile, corporațiile multinaționale 
și sistemul financiar să colaboreze pentru a forma o structură coerentă, 
care poate influența în mare măsură bazele sistemului. În paralel, 
Parag Khana, un reputat specialist în relații internaționale, propune 
ideea de megadiplomație. Acesta spune că „Ne deplasăm într-o lume 
post-Westfalia, o lume populată, în care actorii autoritari nu sunt doar 
guverne, sunt companii”. (Khana, 2018).

În contextul actual, nu este vorba doar de Națiunile Unite, Curtea 
Internațională de Justiție, Banca Mondială și de relațiile bilaterale 
dintre Statele Unite și Rusia sau China, ci „este vorba despre un set de 
jucători mult mai importanţi”, spune Khanna. „Așadar, megadiplomaţia 
se referă cu adevărat la noile coaliţii care apar în lumea dot-gov, 
lumea «dot-com»4, «lumea dot-org»5, lumea dot-edu. Aceasta este 
megadiplomaţie”. (Ib.). El explică astfel modul în care diplomația s-a 
extins ca instrument în diverse domenii, precum armate de mercenari 
privați; inteligență artificială și tehnologie; agenții umanitare și 
organizații neguvernamentale; sector educațional, școli și universități; 
instituții și organizații religioase și multe altele.

4 Un dotcom sau dot-com este o companie care desfășoară activități în principal prin intermediul 
site-ului său web. O companie dotcom îmbrățișează internetul ca o componentă-cheie în 
afacerea sa.

5 Organizație nonprofit, care își desfășoară activitatea pe internet.
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Având în vedere că prin guvernanță globală înțelegem suma 
valorilor, normelor, procedurilor și instituțiilor informale și formale 
care ajută statele, organizațiile interguvernamentale, societatea civilă 
și corporațiile transnaționale să identifice, să înțeleagă și să abordeze 
problemele transfrontaliere, considerăm că funcționalitatea acesteia 
constituie o provocare definitorie a timpului nostru, dat fiind faptul 
că prea des liderii internaționali nu reușesc să cadă de acord în 
soluționarea unor tensiuni sau dispute regionale, ca să nu mai vorbim 
de acțiuni concertate pentru a aborda problemele transnaționale 
presante la intersecția păcii, securității și justiției.

Dorind a clarifica aspectele legate de sensul noțiunilor de 
guvernare/guvernanță, precum și contextul în care acestea sunt uzitate, 
am agreat formularea lui Mark Bevir6, în opinia căruia „guvernarea 
cuprinde toate procesele de guvernare întreprinse fie de guvernul 
unui stat, fie de o piaţă sau de o reţea – pe un sistem social (familie, 
trib, organizaţie formală sau informală, un teritoriu sau între teritorii) 
prin intermediul legilor, normelor, puterii sau limbajului unei societăţi 
organizate” (Bevir, 2012, p. 1).

În ceea ce privește guvernanța, considerăm că acest concept 
definește elementele centrale ale guvernării; extrapolând, guvernanța 
globală contextualizează cadrul dezvoltărilor politice, economice, 
sociale și ideatice globale, susținând rolul normelor în ordinea 
internațională, interconectivitate între idei, comportamente și politici, 
dar și cooperare și consens.

Opinia multora dintre analiștii politici cu vocație internațională și a 
unor profesori cu publicații remarcabile în domeniul științelor politice 
este că, în societatea contemporană, procesul guvernării globale este 
supus unor numeroase manifestări negative. În acest sens, Robert 
Johansen, profesor emerit la Institutul Internațional de Studii pentru 
Pace din cadrul Universității Nôtre Dame și colaborator al „21st Century 
Global Dynamics”, susține teoriile lui Ahmet Davutoğlu7, publicate 
într-un eseu, în martie 2017, prin care ne avertizează despre pericolele 
reprezentate de „creșterea autocraţiilor populiste, a exclusivităţii, a 
unilateralismului [și] a căutării egoiste a unor interese naţionale îngust 

6 Profesor de științe politice și director al Centrului pentru Studii Britanice de la Universitatea 
din California, Berkeley, unde, în prezent, predă cursuri de teorie și filozofie politică, politici și 
organizare publică și metodologie.

7 Academician, politician și fost diplomat turc, prim-ministru al Turciei între 2014 și 2016 și lider 
al Partidului Justiției și Dezvoltării, deținător al mai multor funcții politice.
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definite în detrimentul valorilor și bunurilor comune” (Johansen, 2017), 
care, în opinia noastră, afectează grav ideea de guvernare globală.

Esența concepției despre guvernanța globală este reprezentată 
de necesitatea unei mai bune cooperări între guverne, o cooperare 
mai fructuoasă între actorii guvernamentali și non-statali, mai multă 
coordonare în cadrul sistemului Națiunilor Unite și o poziție centrală a 
oamenilor în cadrul politicii.

CONTRIBUȚIA ONU LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPTELOR  
DE GUVERNANȚĂ GLOBALĂ ȘI BUNĂ GUVERNARE
Sistemul ONU a căutat constant, în anii ’90, să clarifice și să 

îmbogățească acest concept al bunei guvernări. Au fost introduse 
nuanțe și reexaminate enunțurile categorice asupra avantajelor și 
dezavantajelor liberalizării neîngrădite a piețelor. ONU a căutat să 
tempereze cu prudență agresivitatea ideilor neoliberale aplicate 
problemelor economiei mondiale și să aducă în discuție efectul de 
marginalizare accentuată a unor țări membre, ca efect al globalizării. 

În primul rând, ONU a adăugat perspective noi guvernării 
politice. Noțiunilor standard ale democrațiilor tradiționale, precum 
alegeri multipartite, separarea puterilor, li s-au adăugat atribute ca: 
protecția universală a drepturilor omului, legi împotriva discriminării, 
administrarea imparțială și eficientă a justiției, transparența agențiilor 
publice, răspunderea pentru deciziile luate de înalții funcționari 
publici, participarea substanțială a cetățenilor la dezbaterea politicilor 
publice și alternativelor acestora. Una dintre cele mai importante 
nuanțe dezvoltate în sistemul ONU a fost afirmarea legăturii strânse 
între drepturile civile și politice și cele economice, sociale și culturale, 
interdependență acum recunoscută, dar insuficient reflectată în 
legislație și aplicată. 

A doua caracteristică a viziunii ONU asupra bunei guvernări este 
accentul pe necesitatea de a restabili echilibrul între sectoarele public 
și cel privat, în sfera economică. Aceasta a fost o reacție la abordările  
ex catedra ale administrațiilor Reagan și Thatcher, potrivit cărora orice 
ar face guvernele, sectorul privat va face mai bine, sau că piețele libere, 
comerțul liber și fluxurile de capital produc efecte pozitive pentru toți 
membrii societății și pentru toate statele. Climatul intelectual din 
gândirea economică dominată de „consensul de la Washington” făcea 
aproape eretice teoriile care mai susțineau că o economie de piață 
eficientă impune existența unui stat puternic. 
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În mod deosebit, două dintre comisiile regionale ale ONU, Comisia 
Economică pentru Africa și Comisia Economică pentru Europa, au 
argumentat că întărirea statului, și nu retragerea sa, poate să stimuleze 
eficiența și legitimitatea politicilor economice. Biroul regional al 
Programului ONU de Dezvoltare pentru Europa de Est și Comunitatea 
Statelor Independente recomandă „un guvern puternic și legitim, 
dispunând de suficientă încredere în legitimitatea sa ca să permită o 
societate civilă puternică și o reţea de instituţii neguvernamentale și 
reglementări capabile să asigure dezvoltarea unui sistem economic 
funcţional, întărirea procedurilor democratice și participarea largă a 
populaţiei în viaţa publică” (UNDP, 1997, p. 1).

Această perspectivă și-a găsit ecoul în frământările interne ale 
Băncii Mondiale, influențate inclusiv de Joseph Stiglitz, viitorul laureat 
al Premiului Nobel pentru economie, care amintea, într-un raport 
din 1997, că „există o recunoaștere crescândă a faptului că anumite 
bunuri și servicii publice necesare pot fi asigurate numai prin cooperare 
internaţională. Astfel, consolidarea capacităţii statelor va însemna și 
parteneriate și instituţii mai eficiente, la nivel internaţional și intern” 
(Bank, 1997, p. 131). Ca urmare a intervenției ONU, programele de 
liberalizare ale ultimei perioade a deceniului al X-lea al secolului trecut 
puneau mai mare accent pe noțiunea de leadership și gestionare, 
dar și pe democrație, drepturile omului, acces la justiție și libertăți 
fundamentale, ceea ce a diminuat forța argumentelor exponenților 
„statului minimalist”. 

Într-o descriere sumară, pentru ONU, buna guvernare la nivel 
național înseamnă eficiență, răspundere, legalitate, reprezentativitate 
și transparență. La nivel global, „statele trebuie să fie mai conștiente 
de rolul lor dublu în lumea noastră globală”. În plus față de 
responsabilitățile separate pe care toate statele le au față de propriile 
lor societăți, statele sunt, la modul colectiv, custozii vieții comune pe 
planetă, „o viaţă care aparţine cetăţenilor tuturor statelor” (United 
Nation, 2000, p. 13).

Dificultățile conceptuale sunt mari. Așa cum notează Emmerij, Jolly 
și Weiss, „atât la nivel naţional, cât și global, guvernarea reprezintă 
mai mult decât guvernul. Dar, pentru lume, guvernarea există fără 
niciun fel de guvern mondial. Guvernarea globală este o formulare 
contemporană, care exprimă această realitate. Ea poate fi văzută, în 
cel mai bun caz, ca un instrument euristic care să descrie transformarea 
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confuză și tot mai accelerată a sistemului internaţional” (Emmerij, 
Jolly, Weiss, 2001, p. 197). 

O etapă de referință în analiza acestor subiecte a constituit-o 
activitatea Comisiei cu privire la Guvernarea Globală, organism 
alcătuit din experți independenți al căror raport final (Our Global 
Neighbourhood, 1995) a fost discutat și analizat în cadrul ONU și reflectat 
în eforturile conceptuale și practice ulterioare. Tema a fost amplu 
dezbătută în 1999, în Raportul privind dezvoltarea umană al Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), document emblematic al 
acestei instituții și al viziunii ONU asupra dezvoltării (1999). Notabilă, 
spre exemplu, este lansarea provocării prin propunerea noțiunii de 
„inimă invizibilă” (solidaritatea internațională) în locul celei de „mână 
invizibilă” a lui Adam Smith, ca nucleu al imperativelor guvernării 
globale.

PRINCIPII DE BAZĂ ALE GUVERNĂRII GLOBALE  
– AGENDA 2030
Ca urmare a faptului că nu există o definiție frecvent acceptată a 

conceptului de guvernanţă, dezacordul cu privire la natura acestuia 
limitează sever utilitatea în analiza politicii de dezvoltare durabilă.  
Așa cum am văzut, guvernanța globală este înțeleasă și aplicată 
în maniere diferite, de la conturarea unui program politic până 
la reîncadrarea structurilor economice globale într-o arhitectură 
politică, la o viziune critică a guvernării globale ca un discurs potențial 
hegemonic, precum și ca o perspectivă analitică asupra politicii 
mondiale. Din cauza ambiguității din jurul acestui concept, în acest 
subcapitol vom trata guvernanța globală din perspectivă științifică, 
încercând să-i definim utilitatea în realizarea „guvernării durabilităţii 
globale”.

Realizarea deplină a obiectivelor din Agenda 2030, precum și a 
altor obiective de dezvoltare convenite la nivel național și internațional 
care susțin această agendă reprezintă una dintre marile provocări 
cu care se confruntă omenirea, întrucât reformele din sectorul 
public necesare implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă 
(ODD) continuă să fie o provocare majoră și constantă în multe țări.  
Astfel, dezvoltarea durabilă a umanității depinde, în mare măsură, de 
capacitatea societății de a proiecta sisteme de guvernanță eficiente, 
stabile și legitime, la nivel local, național și internațional, capabile să 
abordeze concret această provocare.
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După cum susțin cele mai proeminente organizații internaționale 
precum ONU, UE sau Banca Mondială, o guvernare globală eficientă 
nu se poate realiza fără a avea la bază un set de principii democratice, 
unanim acceptate și implementate de către toți actorii scenei politice 
globale.

Conștientizând acest aspect, Comitetul Economic și Social al 
ONU (ECOSOC) a aprobat, la 2 iulie 2018, la propunerea Comitetului 
de Experți pentru Administrația Publică (CEPA) și a Departamentului 
pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite (DESA),  
trei caracteristici, atribute fundamentale, pentru eficiența guvernanței 
globale: eficacitate, responsabilitate și incluziune. 

Acestă realizare ar reprezenta un punct de plecare important, 
fără astfel de principii directoare implementarea ODD riscând să fie 
inconsistentă și ineficientă. Corespunzător acestor caracteristici, pot fi 
evidențiate 11 principii de bază care clarifică „agenda de guvernare”, 
ținând cont de varietatea structurilor de guvernanță, realitățile 
naționale, capacitățile și nivelurile de dezvoltare, dar respectând și 
politicile și prioritățile naționale. 

Principiile de bază ale guvernării globale propuse de ECOSOC și 
aplicabile tuturor instituțiilor publice, inclusiv organelor legislative, 
executive și administrative, sectoarelor de securitate și justiție, 
organelor constituționale independente, precum și corporațiilor, care 
pot fi urmărite în îndeplinirea ODD, sunt: „principiul competenţei, 
transparenţei, politicilor utile, colaborării, integrităţii, supravegherii 
independente, incluziunii sociale, nediscriminării, participării, subsidiarităţii 
și cel al echităţii între generaţii” (ESC, 2018).

Acestea au fost concepute pentru a ajuta țările interesate să 
construiască, în mod voluntar, instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile, în vederea realizării unei viziuni comune 
pentru popoare și planetă, care să poată fi încorporată în Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă.

Referitor la acestea, Comitetul de Experți în Administrația Publică 
al ONU face precizarea că „principiile capătă profunzime și devin 
operaţionale numai prin promovarea unor strategii conexe și utilizarea 
unor practici comune, ca parte integrantă a evoluţiei procesului de 
guvernare globală în contextul dezvoltării durabile” (CEPA). 

Operaționalizarea principiilor și întreprinderea strategiilor conexe, 
care pot deveni eficiente în orice context, particular sau general, devin 
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astfel esențiale pentru a trece la pasul următor – implementarea 
practicilor. Pentru a fi utile, sub auspiciile unei bune guvernări, practicile 
asociate vor trebui să fie clare, relevante, fezabile de implementat și 
să se bazeze pe suficiente dovezi empirice ale impactului lor asupra 
realizării ODD. Buna guvernare este un obiectiv de dezvoltare 
durabilă în sine și se regăsește ca aspirație în cadrul obiectivului 16 al  
Agendei 2030, care susține „promovarea unei societăţi pașnice și 
incluzive, asigurarea accesului la justiţie pentru toţi și construirea de 
instituţii eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile” (United 
Nations – 1). În același timp, trebuie să recunoaștem buna guvernare 
ca pe un mijloc pentru atingerea scopului final, aceasta devenind o 
pârghie esențială a transformării sistemului, necesară pentru a atinge 
toate cele 17 ODD ale Agendei 20308. 

Agenda 2030 poate reprezenta un nou mod de guvernare, 
definită, în cele din urmă, nu prin acorduri internaționale obligatorii 
din punct de vedere juridic, ci prin obiective. Guvernarea pe obiective 
poate avea un potențial mare, dar succesul va depinde de o serie de 
factori instituționali, inclusiv de modul în care statele acționează în 
baza angajamentelor lor la Agenda 2030 și de modul în care acestea 
consolidează aranjamente conexe de guvernanță globală vizavi de 
ambițiile lor naționale și locale.

Guvernele responsabile și receptive față de cetățenii lor, 
transparente în raportarea lor cu privire la utilizarea resurselor publice 
și la luarea deciziilor, creează oportunități de participare la furnizarea 
de politici și servicii. Buna guvernare provine dintr-un set de condiții 
politice favorabile în care oamenii au dreptul de a vota, de a exercita 
supravegherea și de a solicita îmbunătățirea atitudinii politicienilor 
și a funcționarilor. Adevăratul test al bunei guvernări este atunci 
când cetățenii se simt în siguranță și au încredere în guverne pentru 
a desfășura afaceri publice în interesul societății, în ansamblu, mai 
degrabă decât pentru câțiva privilegiați.

8 Cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU pot fi consultate pe pagina 
Ministerului român al Afacerilor Externe. Într-o enumerare strictă, acestea sunt: „Fără sărăcie”; 
Foamete „zero”; Sănătate și bunăstare; Educaţie de calitate; Egalitate de gen; Apă curată 
și sanitaţie; Energie curată și la preţuri accesibile; Muncă decentă și creștere economică; 
Industrie, inovaţie și infrastructură; Inegalităţi reduse; Orașe și comunităţi durabile; Consum 
și producţie responsabile; Acţiune climatică; Viaţa acvatică; Viaţa terestră; Pace, justiţie 
și instituţii eficiente; Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. (https://www.mae.ro/
node/35919, accesat la 17 februarie 2022).

Agenda 2030 
poate reprezenta 

un nou mod 
de guvernare, 

definită, în cele 
din urmă, nu 
prin acorduri 

internaţionale 
obligatorii 

din punct de 
vedere juridic, ci 

prin obiective. 
Guvernarea 
pe obiective 

poate avea un 
potenţial mare, 
dar succesul va 

depinde de o 
serie de factori 

instituţionali, 
inclusiv de modul 

în care statele 
acţionează 

în baza 
angajamentelor 

lor la Agenda 
2030 și de modul 

în care acestea 
consolidează 
aranjamente 

conexe de 
guvernanţă 

globală vizavi 
de ambiţiile 

lor naţionale și 
locale.



Numărul 2/2022 114

Nicușor COJAN

Așa cum am mai precizat, influența societății civile asupra luării 
deciziilor internaționale și rolul organizațiilor interguvernamentale 
și al corporațiilor transnaționale în politica mondială au un impact 
major asupra guvernanței globale. Ca aspect esențial, pentru a 
acționa în aceeași direcție, cea benefică, în ceea ce privește legătura 
dintre guvernarea globală și dezvoltarea durabilă, este necesar să 
fie definite noi forme de cooperare între actorii globali, dincolo de 
negocierile tradiționale prevăzute de dreptul internațional. Influența 
actorilor nonstatali, în special a corporațiilor transnaționale, este 
destul de puternică și nu se limitează la simple lobby-uri în timpul 
negocierilor de adoptare a unor norme ce nu vizează interesele proprii.  
Astfel că noile forme de cooperare trebuie să devină din ce în ce mai 
mult factorul de bază pentru reușita instituțiilor și mecanismelor de 
stabilire a normelor comune și de punere în aplicare în mod expres a 
acestora în guvernarea globală.

CONCLUZII
Într-o lume în care globalizarea se extinde tot mai rapid, în care, 

practic, totul este în flux – informații, comerț, finanțe și oameni –,  
o bună guvernanță globală poate servi ca un instrument care ajută la 
abordarea eficientă a multitudinii provocărilor specifice interacțiunii 
umane contemporane. Însă, pentru a depăși provocările ce stau în 
fața guvernanței globale, trebuie îmbunătățite eficiența, eficacitatea și 
legitimitatea acțiunilor colective întreprinse de părțile interesate.

Pentru a face față noilor provocări transnaționale politice, sociale 
și de mediu care pot avea un impact direct asupra oricărui stat, 
este nevoie de o abordare cooperativă, internațională a acestora. 
Iar consolidarea mecanismelor de guvernanță globală, precum și 
extinderea și manifestarea lor, când este cazul, pot reprezenta soluția 
eficientă pentru orice situație critică. Globalizarea a adus cu sine atât 
noi oportunități, cât și multe provocări. Poluarea nu respectă granițele 
internaționale, în timp ce terorismul, drogurile, proliferarea armelor 
de calibru mic, schimbările climatice, propagarea pandemiilor, precum 
și alte probleme transfrontaliere nu numai că domină agendele 
politice ale fiecărui stat, ci necesită cooperare internațională pentru a 
fi abordate eficient. 

Simplist, guvernarea globală constă într-o ordine intenționată, care 
reiese din instituții, procese, norme, acorduri formale și mecanisme 
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informale ce reglementează acțiunea pentru un bine comun.  
Aceasta ar trebui să devină din ce în ce mai mult o cutumă în sfera 
politico-economică, în contextul îndemnului la responsabilitate și 
transparență, deoarece guvernarea globală necesită o structură 
responsabilă și morală. Aceste două elemente, care sunt esențiale 
și de necontestat, trebuie să fie universal recunoscute, ca o coloană 
vertebrală a cadrului de lucru dintre națiuni, organizații și organisme 
internaționale ce vizează binele comun.

Guvernanța globală cuprinde activitatea la nivel internațional, 
transnațional și regional și se referă la activități din sectoarele public 
și privat care depășesc granițele naționale. În această concepție a 
guvernanței globale, acțiunea cooperativă se bazează pe drepturi și 
reguli care sunt puse în aplicare printr-o combinație de stimulente 
financiare și morale. În absența unei instituții de autoritate unice sau 
a unei structuri guvernamentale mondiale, guvernanța globală poate 
cuprinde elemente și metode atât din sectorul public, cât și din cel 
privat.

O formă de guvernanță globală eficientă, inspirată de scopul de 
a servi binele comun, ce caută o reprezentare echitabilă a oamenilor 
în luarea deciziilor, are la bază cunoașterea și incluziunea socială.  
O astfel de guvernare poate oferi oportunități și beneficii care vor 
face ca populismul exclusivist și terorismul să se retragă și să permită 
consolidarea valorilor demnității umane. Beneficiile ar include, 
probabil, respectul practic pentru drepturile omului al tuturor 
oamenilor, inclusiv dreptul de a scăpa de sărăcie și de a dispune de 
necesitățile de bază ale vieții.

În acest scop, guvernanța regională și afacerile interne trebuie 
să fie de încredere și respectate, pentru a menține dezvoltarea și 
gestionarea infrastructurii de stat și conservarea resurselor naturale. 
Puterile regionale emergente trebuie să se abțină de la dominarea 
câmpului de joc și, concomitent, să faciliteze acordurile comerciale 
și regionale pentru a stimula guvernanța globală prin mobilizarea 
oamenilor, stimularea importurilor și exporturilor și gestionarea 
eficientă a resurselor.
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Atunci când factorii de decizie din apărare tind să seteze obiective pe termen 
scurt, mediu și lung, ei se confruntă cu o serie întreagă de incertitudini și, astfel, 
sunt nevoiţi să lucreze pe o paletă de scenarii care diferă în funcţie de domeniu. 
Un astfel de domeniu este și cel economic. Odată cu evoluţia globalizării, 
economia a evoluat și ea la nivel internaţional și puterea economică a dus la 
evoluţii diferite pentru principalele puteri globale. Dacă economia globală a 
evoluat, la fel s-a întâmplat și cu puterea de apărare.

Scopul aceste lucrări este acela de a analiza ce factori economici influenţează 
planificarea apărării pe termen lung și ce ar trebui să observe factorii de 
decizie atunci când urmăresc diferite scenarii. Fără a trage concluzii pripite, 
ne putem asuma paradigma conform căreia trăim într-o lume cu volatilitate 
crescută, în care actorii globali principali își schimbă poziţia dominantă. 
Schimbările tehnologice, pandemia Covid-19, mutări geopolitice, precum cea 
din Afganistan, pot fi privite prin prisma consecinţelor economice pe care le 
produc. Efectele dezvoltate de acești factori economici pot fi studiate și, astfel, 
se poate analiza cum va arăta lumea de mâine. Prin urmare, factorii de decizie 
vor avea noi obiective și studii pe care să le poată observa atunci când vor 
pregăti, pe următoarele intervale de timp, o strategie și o politică de apărare.

Cuvinte-cheie: putere de apărare, factori de decizie, cheltuieli de apărare, 
resurse pentru apărare, putere globală.
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INTRODUCERE
Cheltuielile de apărare și alocarea resurselor de apărare reprezintă 

două concepte care, deși sunt interconectate, sunt totuși diferite. 
Astfel, cheltuielile reprezintă partea din bugetul național care este 
destinată susținerii planificării apărării, a îndeplinii obiectivelor setate 
în documentele militare și asigurarea securității naționale și regionale 
a statelor.

Alocarea resurselor reprezintă modul efectiv în care cheltuielile 
de apărare vor fi distribuite pentru a putea îndeplini obiectivele 
menționate, în ceea ce privește achiziția de echipament militar, 
realizarea unor capabilități militare, susținerea resursei umane, 
utilizarea unor resurse financiare, îndeplinirea de misiuni și ținte etc. 
Contextul global a schimbat, de-a lungul istoriei, modul de distribuție 
a cheltuielilor de apărare, precum și proporția acestora ca parte a 
bugetului național (procent din PIB). 

Războiul Rece a atras un procent record alocat pentru apărare 
în statele membre ale NATO, în special SUA și fosta URSS, urmând ca 
terminarea acestui conflict să ducă la o scădere succesivă a cheltuielilor 
de apărare până la evenimentele din 11 septembrie 2001. Ca urmare 
a atacurilor teroriste de la acel moment, cheltuielile de apărare au 
crescut din nou, odată cu războaiele purtate de statele membre ale 
NATO în Afganistan și în Irak. 

Per total, cheltuielile de apărare au scăzut în decada 2010-2020, 
deși, în urma summitului din Țara Galilor din 2014, statele membre 
ale NATO și-au asumat o nouă creștere de până la 2% din PIB pentru 
cheltuielile acordate pentru apărare în contextul crizei din Crimeea.  
În special, statele din flancul de est și-au asumat ca, pe următorii minim 
10 ani, cheltuielile de apărare să atingă respectivul plafon.

Aflați la jumătatea acestui interval de timp, în perioada 2020-2021 
am dorit să studiem care sunt opțiunile pentru alocare a resurselor de 
către factorii de decizie din domeniul apărării, cunoscând că există o 
diferență clară între planificare și execuție. Astfel, am analizat contextul 
actual internațional pe mai multe paliere, luând în considerare 
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pandemia Covid-19, dezvoltarea tehnologică și contextul geopolitic 
având două evenimente considerabile ca reper: criza din Afganistan, 
ca urmare a retragerii trupelor SUA din respectivul teritoriu, precum 
și nouă alianță dintre Australia, Marea Britanie și SUA (AUKUS), care 
a atras o serie de controverse, inclusiv sau mai ales în zona alocării 
resurselor pentru apărare.

Unul dintre scopurile acestei lucrări este acela de a analiza dacă 
mai există o corelație între cheltuielile de apărare și alocarea resurselor 
de apărare, dacă obiectivele setate la nivel strategic s-au schimbat 
odată cu evenimentele menționate și dacă acordurile internaționale 
dinte state în ceea ce privește apărarea și securitatea au fost afectate 
în acest interval de timp.

CHELTUIELILE DE APĂRARE  
ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19
Primul factor de analiză al acestui articol este reprezentat de cel 

mai important eveniment al ultimului deceniu, respectiv pandemia 
Covid-19. Influența pandemiei Covid-19 asupra întregii societăți umane a 
fost majoră, cu impact social, economic, cultural și politic fără precedent 
în ultimul secol. Ca să înțelegem felul în care pandemia a afectat nivelul 
cheltuielilor de apărare, trebuie să privim într-un interval de timp 
mai amplu (1970-2019), pentru a putea urmări evoluția acestora în 
contextul mai multor evenimente și factori de influență (figura nr. 1).

După cum se poate vedea din figura nr. 1, cheltuielile de apărare 
au variat mereu, în funcție de contextul global și impactul acestuia 
asupra politicilor de securitate. (Clements, Gupta,  Khamidova, 2021). 
Astfel, Războiul Rece a adus o creștere semnificativă a cheltuielilor 
de apărare, în timp ce acestea au scăzut începând cu decada  
1990-2000, crescând, iarăși, odată cu 11 septembrie 2001 și, ulterior, 
după criza din Crimeea. De altfel, graficul din figura nr. 1 ne arată că, 
dacă în cazul 11 septembrie cheltuielile de apărare au crescut simultan 
atât pentru statele dezvoltate, cât și pentru cele în curs de dezvoltare, 
criza din Crimeea a însemnat, începând cu 2014, o creștere parțială a 
cheltuielilor de apărare pentru statele dezvoltate, un V care arată ca au 
existat și alți factori ce au influențat evoluția cheltuielilor de apărare 
în acest interval, în timp ce, pentru statele aflate în curs de dezvoltare, 
abia începând cu anul 2018 a existat o creștere a acestor cheltuieli. 
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Figura nr. 1: Evoluţia cheltuielilor de apărare la nivel global (1970-2019)  
(Stockholm International Peace Research Institute)1

Motivul acestei evoluții este dat de faptul că, pentru foarte multe 
state aflate în curs de dezvoltare, alocarea a 2% din PIB pentru apărare 
se întâmpla pentru prima dată și a reprezentat un proces complex, prin 
care s-a diferențiat, în primul rând, ce înseamnă alocarea a 2% din PIB, 
respectiv cum pot fi consumate în mod real, în cadrul unui exercițiu 
bugetar, fondurile alocate pentru aceste cheltuieli.

Privind per ansamblu graficul anterior, putem spune că, deși 
cheltuielile pentru apărare au scăzut semnificativ după încheierea 
Războiului Rece, evenimente recente au făcut ca anumite grupuri de 
state, în special cele din flancul de est, să își consolideze bugetul pe 
apărare, astfel încât intervalul 2019-2020, pre-pandemie, ne arată 
un indicator de stagnare, dacă nu chiar de creștere a cheltuielilor de 
apărare, chiar daca proporția globală a acestor cheltuieli este mult 
redusă comparativ cu intervalul de timp 1970-1990.

Urmează întrebarea Cum a influenţat evenimentul major al 
pandemiei Covid-19 cheltuielile de apărare? Conform Stockholm 
International Peace Research Institute, în anul 2020 a existat o creștere 
cu 2,6% a acestor cheltuieli, în ciuda pandemiei și a efectelor sale 

1 Notă: Cheltuielile de apărare au fost analizate pe baza a două grupuri: AE = economii dezvoltate, 
DE = economii în curs de dezvoltare. Lipsește setul de date pentru anumite state în anul 1991, 
când Uniunea Sovietică era în curs de dezmembrare.
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negative asupra cheltuielilor publice. Potrivit aceluiași document, 
deși PIB-ul global a scăzut din cauza pandemiei, proporția globală a 
cheltuielilor de apărare a crescut de la 2,2% la 2,4% din PIB. În legătură 
cu această creștere, trebuie însă semnalizată o observație: anumite 
state au folosit pentru lupta împotriva pandemiei capabilități militare 
(cazurile Portugaliei, României), în special în acordarea de asistență 
medicală, transport sau organizarea campaniei de vaccinare, prin 
urmare, o parte a acestei creșteri poate fi consecința acestui fapt. 

Per total, putem afirmă că influența pandemiei asupra cheltuielilor 
de apărare ne situează într-un scenariu paradoxal (Ahlander, 2020). 
Pe de o parte, constatăm că nevoile de reducere a cheltuielilor  
non-Covid pot afecta în sens negativ cheltuielile pe apărare, deoarece 
consolidarea fiscală și menținerea măsurilor sociale de suport pe 
parcursul pandemiei sunt cele prioritare. Sistemul de sănătate este, 
teoretic, beneficiarul cheltuielilor publice în intervalul de timp  
2020-2021, în timp ce sistemul de educație este și el reformat, cu 
investiții în special în suportul IT, care să poate susține un sistem 
educațional online. Pe de altă parte, riscurile și amenințările care au 
determinat creșterea cheltuielilor de apărare pentru un număr mare 
de state, începând cu anul de referință 2014, nu au scăzut în perioada 
pandemiei și, astfel, respectivele state vor încercă să continue să aloce 
cel puțin același procent privind această categorie de cheltuieli pentru 
a asigura un nivel de apărare și securitate stabil propriului stat. Dacă 
adăugăm și asistența militară în lupta împotriva pandemiei, vom putea 
argumenta că nu se observă un impact al pandemiei asupra cheltuielilor 
de apărare, acestea rămânând constante. Presiunea se va pune însă 
pe bugetele statelor, care, fiind nevoite să gestioneze pandemia, se 
regăsesc acum în situația de a regândi care sunt obiectivele majore 
prioritare și dacă problemele de apărare și securitate se numără 
printre ele. Datele statistice studiate până în prezent ne confirmă că 
cheltuielile de apărare rămân o astfel de prioritate chiar și în contextul 
pandemic existent. Ca și în cazul evenimentelor majore menționate 
anterior, contextul geopolitic este cel care influențează alocarea 
cheltuielilor de apărare. Un alt factor important este cel al evoluției 
tehnologice, despre care vom vorbi în capitolele următoare.
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CHELTUIELILE DE APĂRARE  
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
Dezvoltarea tehnologică a evoluat într-un ritm accelerat în perioada 

de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Dacă, în timpul Războiului 
Rece, am constatat apariția celei de-a treia revoluții tehnologice, odată 
cu dezvoltarea computerului personal și a internetului, literatura 
de specialitate anunță existența unei potențiale a patra revoluții 
tehnologice. Domeniul strategic al apărării a fost mereu un hub 
pentru inovare tehnologică și, de-a lungul timpului, cheltuielile pentru 
apărare au alimentat în profunzime acest domeniu. Cel mai bine se 
poate vedea impactul dezvoltării tehnologice și al cheltuielilor cu acest 
factor în achiziția echipamentelor majore destinate apărării. (Bellais, 
2013, pp. 59-78).

Când analizăm conceptul de achiziționare a echipamentelor 
majore destinate apărării, constatăm că acest proces înseamnă mult 
mai mult decât un simplu cost de achiziție. Vorbim, astfel, de un 
întreg management al introducerii unui echipament, respectiv analiza 
costului ciclului de viață al acestuia. Costul ciclului de viață include, 
prin urmare, pentru zona de apărare, faza de cercetare și dezvoltare, 
achiziția respectivului echipament, operarea și mentenanța acestuia și, 
ca ultimă fază, scoaterea sa din uz.

Referindu-ne la importanța dezvoltării tehnologiei în cadrul 
cheltuielilor de apărare, vom analiza creșterea importanței fazei de 
cercetare și dezvoltare în procesul cheltuielilor de apărare.

Research and Development (R&D) sau faza de cercetare și 
dezvoltare a jucat un rol central pentru majoritatea statelor membre 
ale NATO, fie că vorbim de SUA sau de alte state partenere. Majoritatea 
ministerelor de apărare dețin, în cadrul structurii proprii, o agenție de 
cercetare și dezvoltare care să ajute industria de apărare în realizarea 
de echipamente apte să servească obiectivelor strategice din 
documentele militare de planificare a apărării. R&D creează premisele 
pentru dezvoltarea de tehnologii noi și avansate, care să poate susține 
o multitudine de aplicații. Aceste aplicații includ sisteme de armă 
moderne, sisteme de inteligență, tratamente medicale, echipamente 
care să ofere sprijin combatanților etc. Pe măsură ce tehnologia 
avansează, observăm că proporția R&D în totalul cheltuielilor de apărare 
crește, ceea ce ne prezintă o nouă dimensiune și un nou factor de 
impact privind alocarea resurselor de apărare în sistemul economic 
actual.
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Figura nr. 2: Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 
cu nivelul cel mai ridicat al alocării din PIB pentru cercetare și dezvoltare (Analiza CRS, 2020)

Din figura alăturată se poate observa creșterea semnificativă 
a cercetării și dezvoltării și deci a factorului tehnologic ca parte a 
cheltuielilor pentru apărare. Punând în balanță acest factor cu cel din 
capitolul anterior, respectiv impactul Covid-19 asupra cheltuielilor de 
apărare, putem afirma următoarele: deși cheltuielile pentru apărare la 
nivel mondial rămân importante, fiecare industrie este nevoită să ia in 
calcul impactul Covid-19, inclusiv industria de apărare. Impactul major 
al acestei crize sanitare nu este încă înțeles și cunoscut, dar entitățile 
ce investesc în apărare trebuie să ia în considerare diverse potențiale 
perturbări ce pot apărea în cadrul canalelor de distribuție, să prevină 
problemele de natură logistică, să asigure cooperarea și colaborarea 
cu alți actori internaționali. În ciuda acestor potențiale probleme, 
statele din Vest continuă să își consolideze capacitățile de apărare, să 
mențină procesul de cercetare și dezvoltare și să lanseze achiziții în 
zona unor echipamente majore ce includ nave, submarine, avioane 
de luptă, capabilități nucleare etc. Chiar și închiderea unor teatre de 
război din Orientul Mijlociu nu a redus numărul de riscuri și amenințări 
în fața cărora sunt necesare menținerea și realizarea unor obiective  
de securitate și apărare. Pentru a dobândi un avantaj tehnologic, în 
ultimii doi ani, cheltuielile de apărare au avut o creștere însemnată și a 
existat, de asemenea, o creștere pentru platforme de apărare moderne, 
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care să includă inteligența artificială, tehnologie de ultimă oră și alte 
mijloace inovative în scopul dobândirii unui avantaj tehnologic.

Luând în considerare exemplul mai multor state, putem observa 
că Statele Unite ale Americii, în anul fiscal 2020, au avut un buget de  
738 de miliarde de dolari pentru apărare, cu o creștere de 20 de miliarde 
față de anul precedent, incluzând aici echipamente cu aport tehnologic 
nou, precum forța spațială, sau alte echipamente, ce au atras costuri 
de 146 de miliarde de dolari. Ministerul Apărării din Australia a crescut 
cheltuielile pentru achiziția de nave, submarine și alte platforme. 
În state precum India și Coreea de Sud, crescuseră deja, în 2019, 
cheltuielile de apărare cu 8%, și au păstrat aceste cheltuieli la același 
nivel și ulterior debutului pandemiei. Cheltuielile europene pe apărare, 
care crescuseră cu 5% comparativ cu 2018, fie au crescut, fie au stagnat 
în perioada pandemiei. State din Orientul Mijlociu au achiziționat, 
în intervalul de timp 2019-2021, echipament militar modern, cu un 
real avans tehnologic. Prin urmare, se constată impactul dezvoltării 
tehnologice asupra creșterii cheltuielilor de apărare, statele încercând 
să răspundă riscurilor și amenințărilor actuale cu echipament modern 
și inovator.

CHELTUIELILE DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL GLOBAL ACTUAL
Cheltuielile de apărare în contextul problemei afgane
Dacă ne referim la riscuri și amenințări care determină statele 

să aloce o parte importantă de resurse pe apărare, una din întrebări 
vizează dacă retragerea Statelor Unite din Afganistan a schimbat 
dinamica acestor cheltuieli, dacă le va reduce sau, din contră, vor 
crește.

În ceea ce privește statele din flancul de est al NATO, acest fapt 
nu va conduce la o schimbare strategică și de alocare a resurselor, 
deoarece, începând cu anul 2014, cheltuielile pentru apărare ale 
acestor state au fost îndreptate pentru o consolidare a capabilităților 
de apărare în contextul crizei din Crimeea. Statele din vestul Europei 
au, de asemenea, propriile obiective realizabile, pentru care alocă 
sume diferite din buget pentru apărare, iar acestea nu s-au schimbat 
nici din cauza pandemiei și, prin urmare, nu se vor schimba nici din cauza 
retragerii din Afganistan, care afectează prea puțin evoluția politicii de 
apărare a acestor state. 

Rămâne, prin urmare, de analizat care este situația SUA în privința 
resurselor proprii alocate apărării, ca urmare a retragerii dintr-un teatru 
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de război în care, timp de 20 de ani, guvernul american a alocate 
resurse record pentru apărare, consolidare și dezvoltare, fiind un actor 
cu rol atât de hard power2, cât și de soft power3. 

Mai multe date disponibile arată că impactul retragerii trupelor din 
Afganistan nu va avea un efect negativ asupra cheltuielilor de apărare 
ale SUA, din contră (Clevenger, 2021). Estimările actuale indică faptul 
că retragerea din Afganistan va duce la eliberarea unei sume de 20-50 
de miliarde de dolari din cadrul bugetului de apărare. Cu toate acestea, 
pentru anul fiscal următor, ministerul apărării din SUA a solicitat o 
creștere cu 1,7% a bugetului de apărare, însemnând aproximativ 
13 miliarde de dolari în plus. Cu atenția pe Marea Chinei de Sud, a 
flancului de est, a dezvoltării forței spațiale, SUA vor continua creșterea 
pentru cheltuieli de apărare pentru al treilea an consecutiv. Conform 
Stockholm International Peace Research Institute, în anul 2020, SUA au 
cheltuit 39% din totalul nivelului global de cheltuieli pe apărare, mai 
mult decât următoarele 11 state cu cheltuieli generate pe apărare. 

Cu schimbarea focusului din zona Orientului de Mijlociu în zona 
de est a Asiei, pentru a înțelege mai bine riscurile și amenințările 
către care se îndreaptă alocarea de resurse a SUA în intervalul de timp 
următor, vom analiza, în cele ce urmează, acordul dintre Australia, 
Marea Britanie și Statele Unite ale Americii (AUKUS). 

Cheltuielile de apărare în contextul dezvoltării AUKUS
Acordul AUKUS, care a luat ființă de facto în anul 2021, a apărut 

ca urmare a constatării unor interese comune între Australia, Marea 
Britanie și SUA, ceea ce a generat o dorință de colaborare între cele 
trei state la un nivel fără precedent de la sfârșitul celui de-Al Doilea 
Război Mondial. (Negropont, 2021). Pentru acest fapt, s-a dorit o 
interconectare între cei trei parteneri în ceea ce înseamnă obiective 
strategice, dezvoltarea de capabilități de apărare comune, susținerea 
reciprocă în domeniul industriei de apărare pentru a crește nivelul de 
siguranță în Marea Chinei de Sud și pentru a consolida un potențial 
răspuns în fața riscurilor și amenințărilor reprezentate de China.  

2 Hard power descrie abilitatea politică a unei națiuni de a utiliza mijloace militare sau economice 
pentru a influența comportamentul altor actori la nivel internațional. 

3 Soft power descrie abilitatea de a atrage și coopta mai degrabă decât a forța, în contrast cu 
hard power. În alte cuvinte, soft power reprezintă un concept ce implică alegerea preferințelor 
unor state, bazată pe modele și atracție, nu pe forță.
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Am menționat în subcapitolul anterior rolul tehnologiei și al evoluției 
acesteia în alocarea resurselor de apărare. Acordul AUKUS este un 
astfel de exemplu, SUA partajând tehnologia nucleară de propulsie 
a noilor sale submarine cu ceilalți doi parteneri, fapt ce a permis 
Australiei să renunțe la achiziționarea unor submarine în baza unui 
acord precedent cu statul francez. Acest act a avut consecințe politice, 
Franța retrăgându-și ambasadorii din cele trei state membre ale 
AUKUS. Consecințele acestor evenimente sunt greu de cuantificat, 
dar, în interiorul NATO, se creează două tabere distincte: cel al 
statelor membre ale UE, care investesc începând din 2016, și au o 
creștere semnificativă prin programul PESCO (Permanent Structured 
Cooperation) în alocarea resurselor pentru apărare, și cel al statelor 
membre ale AUKUS, a căror colaborare va însemna, firesc, creșterea 
cheltuielilor de apărare. Pentru Australia, de exemplu, această creștere 
va însemna un buget proiectat al apărării pe anii următori, care să 
crească de la 2% până la 4% din PIB (Jennings, 2021).

Revenind la planul geopolitic actual și actorii care îl alcătuiesc, 
putem observa, inclusiv din modul de distribuție a cheltuielilor de 
apărare, că, începând cu anul 2021, există trei grupuri în interiorul 
NATO, care își consolidează strategia de securitate în privința unor 
riscuri și amenințări regionale. În condițiile unei astfel de abordări, 
apreciem că problema unității NATO devine un subiect sensibil. 

Primul grup, menționat deja în acest capitol, face parte din 
recentul acord AUKUS, creat între SUA, Marea Britanie și Australia. 
Grupul realizează capabilități comune și, prin urmare, alocă o parte 
importantă din bugetele proprii pentru a consolida zona Mării Chinei 
de Sud, precum și riscurile și amenințările ce sunt generate de acțiunile 
Chinei (Kehoe, Tillett, 2021).

Al doilea grup este reprezentat de flancul de est al NATO și conține 
state precum România, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, ce își 
consolidează cheltuielile de apărare în contextul acțiunilor Federației 
Ruse din zonă. 

Al treilea grup este alcătuit din statele din vestul Europei, precum 
Franța, Țările de Jos sau Germania, care continuă o alocare constantă 
a resurselor pentru apărare, nu prezintă riscuri și amenințări imediate 
în asigurarea securității proprii și își concentrează eforturile pe termen 
scurt mai degrabă pentru combaterea actualei pandemii. Cu toate 
acestea, respectivele state consolidează, la nivelul Uniunii Europene, 
Politica de Apărare și Securitate a UE, prin care sunt setate obiectivele 
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Uniunii de a dezvolta fonduri pentru capabilități de apărare proprii, 
de aici apărând și fondurile alocate în cadrul mai sus-menționatului 
program PESCO. Astfel pentru prima dată, Uniunea Europeană își 
schimbă strategia de a fi strict un jucător implicat în concepte de soft 
power, în acela de a deveni, împreună cu NATO, un actor hard power. 
Trebuie menționată colaborarea cu NATO, pentru că, cel puțin la nivel 
scriptic, acțiunile UE în zona de apărare se vor face strict ca partener 
al NATO, cele două instituții urmând să se completeze una pe cealaltă.

CONCLUZII
Scopul acestei lucrări a fost acela de a observa care sunt factorii de 

actualitate ce influențează cheltuielile de apărare, precum și alocarea 
resurselor pentru apărare. Dacă pandemia Covid-19 nu a afectat, în 
întregul său, raportul de alocare comparativ cu sumele alocate pentru 
lupta împotriva acestui virus, putem, în schimb, constata impactul avut 
asupra modului de prioritizare a obiectivelor ce țin de dezvoltarea unui 
sistem medical eficient, de măsuri de combatere a pandemiilor sau de 
inovări tehnologice necesare pentru a continua netulburat procesele 
economice.

Factorii clasici, precum impactul geopolitic sau dezvoltarea 
tehnologică, rămân principalii catalizatori pentru schimbarea perspectivei 
asupra alocării resurselor pentru apărare, întrucât aceștia schimbă 
paradigma internațională pentru statele preocupate de probleme de 
apărare și securitate mai rapid și mai intens decât a făcut-o până în 
acest moment actuala pandemie. Desigur, efectele Covid-19 vor trebui 
studiate ca impact pentru un interval de timp mai îndelungat, datele 
actuale, provenite din intervalul 2020-2021, fiind insuficiente pentru 
a măsura și a evalua potențialele efecte negative financiare, sociale și 
politice care se vor resimți pe o perioadă mai lungă de timp. 

Urmărind direcțiile și tendințele în care actorii globali s-au 
manifestat și au acționat în perioada 2020-2021, putem afirma că, 
pentru factorii de decizie din zona planificării și a cheltuielilor de 
apărare, există un adevărat paradox. Deși pandemia, dezvoltarea 
tehnologică și contextul global, precum și problema afgană au atras 
creșterea în mod unitar a cheltuielilor de apărare, pentru prima dată 
în ultimii mulți ani, alocarea resurselor de apărare nu mai este unitară, 
diverse grupuri membre ale NATO având obiective diferite și, astfel, 
alocând resurse pentru nevoi proprii. 
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Se poate pune, astfel, întrebarea legitimă dacă mai există o legătură 
directă între planificarea comună a resurselor de apărare și alocarea 
acestora la nivelul marilor alianțe internaționale sau asistăm la o 
fragmentare a intereselor dacă nu la nivelul individual al statelor, măcar 
la nivel de grupuri mai mici și omogene din cadrul unor organizații mai 
mari, dar în interiorul cărora comunicarea și coordonarea unor eforturi 
comune se află la un nivel minim în ultimele două decenii?
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Actul de comandă a fost dintotdeauna responsabilitatea comandanţilor, 
indiferent de eșalon, materializarea acestuia având la bază decizia, precum și 
activitatea/acţiunea de luare a deciziei. 

Geometria mediului de operare și continua transformare a tipurilor de 
operaţii și, implicit, a modului de abordare a acestora au condus către 
identificarea de alternative în ceea ce privește sprijinul actului decizional. În 
acest sens, conceptul (și, posibil, materializarea acestuia) de echipă roșie/red 
team poate constitui o alternativă viabilă.

Cuvinte-cheie: mediu operaţional, capabilităţi, echipa roșie, planificarea 
operaţiilor aeriene, managementul riscului.
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Cum poate ajuta „echipa roșie” la desfășurarea procesului de planificare  
specific Forțelor Aeriene?

DEFINIREA TERMENILOR
Conceptul de red team, tradus și adaptat la nivel național prin 

echipa roșie, este materializat la nivelul unei structuri militare sau 
organizații printr-un organism al cărui scop este de a sprijini procesul 
decizional. Activitatea specifică acestei echipe este cunoscută sub 
denumirea de red teaming.

La modul general, pentru structurile militare, echipa roșie 
reprezintă un grup independent care ajută la îmbunătățirea eficacității 
unei organizații și poate sprijini un comandant și personalul din statul 
major să gândească în mod critic și creativ (JP 5-0, 2020, p. III-76). 
Câteva dintre definițiile privind echipa roșie și activitatea specifică 
acesteia sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: Definirea conceptului red team/echipa roșie

red team/echipa roșie Sursa
Echipa roșie – Un element organizațional 
format din personal specializat, care oferă 
o capacitate independentă de a explora pe 
deplin alternativele la planuri și operații, 
în contextul mediului operațional și din 

perspectiva adversarilor și a altor participanți.

JP 5-0, Joint Planning, 
CJCS, 2020, p. J-1

Echipa roșie – un element organizațional 
multifuncțional, format din membri instruiți, 

care oferă comandantului o capacitate 
independentă pentru a explora pe deplin 

alternativele în planuri și operații, asigurând 
sprijinul informațiilor, și pentru a îmbunătăți 
procesul de luare a deciziei prin simularea 

gândirii critice și creative.

Joint Doctrine Note 1-16, 
Command Red Team, 

Joint Force Development, 
2016, p. I-2.
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red teaming Sursa
Red teaming – o funcție care asigură 

comandanților o capabilitate  independentă 
de a explora pe deplin alternativele în planuri, 
operații, concepte, organizații și capabilități, 
în contextul mediului operațional (OE), din 

perspectiva partenerilor, adversarilor și a altor 
persoane.

The applied critical 
thinking handbook, 

University of Foreign 
Military and Cultural 

Studies TRISA, Ft 
Leavenworth 2015, p. 2.

Red teaming – arta aplicării gândirii critice 
independente și a gândirii alternative din 
punct de vedere cultural, dintr-o varietate 
de perspective, pentru a provoca ipotezele 

și a explora pe deplin rezultatele alternative, 
cu scopul de a reduce riscurile și a crește 

oportunitățile.

A guide to red teaming, 
The Development, 

Concepts and Doctrine 
Centre Ministry of 

Defence, 2010, p. 1-1.

Organizațiile militare și non-militare care au în responsabilitate 
elaborarea de planuri ar trebui să poată conta pe sprijinul echipelor 
roșii, deoarece modul lor critic și creativ de abordare asigură o 
alternativă pentru rezolvarea unei probleme. În timp ce echipa roșie 
reduce riscul într-o organizație, asigurând sprijinul pentru anticiparea, 
înțelegerea și adaptarea la schimbare, utilitatea acesteia vizează 
evitarea surprizei, identificarea de oportunități și alternative, sprijinul 
analizei și luării deciziilor. Prin activitatea distinctă, echipa roșie ajută 
organizația să se adapteze la schimbare și să-și îmbunătățească funcțiile 
de management, cu accentul pe funcția de planificare.

Trebuie avut în vedere faptul că structurile echipa roșie și celula 
roșie nu sunt sinonime. În timp ce echipa roșie are rolul de a sprijini 
procesul de planificare prin validarea ipotezelor de planificare, celula 
roșie joacă rolul adversarului, nu doar prin prisma mentalității sau a 
deciziei, ci efectiv prin capabilități, structura de forțe, doctrine sau 
reguli de angajare. Echipa roșie nu are rolul unui adversar, chiar dacă 
utilizează o tehnică denumită emularea adversarului pentru a gândi 
sau a lua decizii asemănătoare adversarului, dar nu joacă întregul 
spectru de acțiuni ale acestuia (Joint Doctrine Note 1-16,2016, p. I-6).

ECHIPA ROȘIE ÎN SPRIJINUL PLANIFICĂRII
Structurile militare pot utiliza echipe roșii în prijinul planificării și 

executării operațiilor, deoarece modul de lucru al acestora permite 
vizualizarea din alte perspective a planificării în ansamblu. În acest sens, 

În timp ce 
echipa roșie 
are rolul de a 
sprijini procesul 
de planificare 
prin validarea 
ipotezelor de 
planificare, 
celula roșie 
joacă rolul 
adversarului, nu 
doar prin prisma 
mentalităţii 
sau a deciziei, 
ci efectiv prin 
capabilităţi, 
structura de 
forţe, doctrine 
sau reguli de 
angajare.
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echipa roșie contribuie la efortul comun de analiză și rezolvare a 
problemelor al statului major sau grupului de planificare, servind 
deseori ca „avocat al diavolului”, concentrându-se în mod normal pe 
sprijinul structurilor de informații, operații și planificare (JP 5-0, ib., p. J-1).

Tehnicile de lucru sunt diverse față de abordarea tradițională 
utilizată de planificatorul militar. Indiferent că este vorba despre tehnici 
structurale, creative, de diagnosticare sau de provocare1, instrumentele 
echipei roșii trebuie să asigure dezvoltarea gândirii creative în sprijinul 
identificării surselor care induc erori.

Sprijinul echipei roșii pe timpul planificării constă în participarea 
activă în cadrul grupurilor de planificare și la elaborarea de produse 
proprii care susțin efortul de planificare. Aceasta ar trebui să participe 
încă de la primele etape ale procesului pentru a înțelege fenomenul, 
dar și pentru a asigura timpul necesar luării în considerare a produselor 
specifice înainte de adoptarea deciziilor.

Teoretic, echipa roșie poate fi utilizată pentru a sprijini toate 
fazele sau pașii unui proces de planificare, dar pot fi situații în care 
caracteristicile echipei nu pot satisface nivelul cerințelor planificatorilor. 
În aceste condiții, consider că, cel puțin pentru secvența de planificare 
în care se analizează misiunea structurii și se stabilesc cursurile de 
acțiune, utilizarea echipei roșii este cea mai benefică. De asemenea, 
observațiile echipei roșii pot fi utilizate de către planificatori la 
elaborarea variantelor și alternativelor la planurile de operații. În timp 
ce echipa roșie poate sugera alternative la produsele cunoscute ale 
procesului de planificare, rezultatele activității acesteia ar trebui să 
fie bine analizate (putând fi incluse sau puse în așteptare, după caz) 
înainte ca produsele de planificare să fie finalizate.

La nivelul Forțelor Aeriene, planificarea operațiilor este 
reglementată prin existența diferitelor doctrine și manuale, însă 
principalul instrument îl reprezintă Manualul de planificare a 
operaţiilor aeriene. Având scopul de a „structura și prezenta, în 
linii generale, procesul de planificare a operaţiilor aeriene, pentru 
facilitarea dezvoltării planurilor de operaţii, planurilor de sprijin și 
anexelor acestora, de către toate structurile cu responsabilităţi în 
planificarea operaţiilor din Forţele Aeriene” (Manualul de planificare 
a operaţiilor aeriene, 2020, p. 11), manualul intenționează alinierea 
specificului forțelor aeriene la prevederile existente la nivelul operativ.

1 Tehnicile prezentate sunt detaliate în Red Teaming Guide – second edition, Development, 
Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence, 2013, pp. 3-9
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Procesul de planificare a operațiilor aeriene, specific Forțelor 
Aeriene, cuprinde șase faze și urmează procesul de planificare 
desfășurat la nivel strategic și operativ. Fazele procesului sunt:

Faza I: Cunoașterea situației inițiale a unei crize potențiale/actuale.
Faza a II-a: Aprecierea la nivel tactic a mediului strategic. 
Faza a III-a: Estimarea la nivel tactic.
Faza a IV-a: Elaborarea planului de nivel tactic. 
Faza a V-a: Execuția.
Faza a VI-a: Tranziția. (Ib.)

ECHIPA ROȘIE ÎN SPRIJINUL PLANIFICĂRII  
OPERAȚIILOR AERIENE
La nivelul Forțelor Aeriene, echipa roșie poate asigura o capabilitate 

independentă pentru revederea și îmbunătățirea activității grupului de 
planificare. Pentru a putea maximiza eficacitatea echipei, este necesar 
ca aceasta să cunoască procesul de planificare și să fie implicată cât 
mai devreme în derularea procesului. În același timp, este necesar ca 
personalul implicat în planificare să înțeleagă atât rolul echipei, cât mai 
ales modul de lucru și de relaționare a personalului acesteia.

Potențialele momente în care echipa roșie poate sprijini procesul 
de planificare sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2: Interacţiunea echipei roșii cu procesul de planificare

Nr.
crt.

Fazele procesului  
de planificare Caracteristicile fazei Rolul echipei roșii2

1. Faza I:  
Cunoașterea 
situației inițiale 
a unei crize 
potențiale/actuale

Scopul fazei este de 
a realiza și menține 
un nivel adecvat de 
cunoaștere a situației, 
pentru a susține 
evaluarea situației 
aeriene și luarea 
deciziei, în sprijinul 
procesului de elaborare 
a recomandărilor 
comandantului de 
nivel tactic pentru 
comandantul de nivel 
operativ (Manualul de 
planificare, ib., p. 15).

Evaluări alternative asupra 
situației în zona de interes.
Recomandări pentru 
comandant. 

2 Așa cum am prezentat anterior, activitatea echipei roșii va avea un caracter specific, utilizând 
metode alternative de analiză, ieșind, astfel, din tiparele analizelor realizate de către personalul 
de informații sau operaţii. Rolul este exprimat prin posibile acțiuni sau activități ale echipei.

Pentru a putea 
maximiza 
eficacitatea 
echipei, este 
necesar ca 
aceasta să 
cunoască 
procesul de 
planificare și să 
fie implicată cât 
mai devreme 
în derularea 
procesului. În 
același timp, 
este necesar 
ca personalul 
implicat în 
planificare să 
înţeleagă atât 
rolul echipei, 
cât mai ales 
modul de lucru 
și de relaţionare 
a personalului 
acesteia.
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Nr.
crt.

Fazele procesului  
de planificare Caracteristicile fazei Rolul echipei roșii2

2. Faza a II-a:  
Aprecierea la nivel 
tactic a mediului 
strategic

Scopul fazei este de 
a înțelege situația 
strategică, natura 
problemei, starea finală 
dorită, obiectivele 
strategice și de a 
elabora propunerile 
comandantului de 
nivel tactic pentru 
comandantul de nivel 
operativ cu privire la 
opțiunile militare de 
răspuns/OMR  
(Ib., p. 16).

Evaluări ale situației 
existente, din perspectiva 
Forțelor Aeriene. 
Evaluarea alternativei OMR 
privind misiunea Armatei 
României din punctul de 
vedere al Forțelor Aeriene.
Dacă echipa roșie nu a 
participat la evaluarea 
CPOE3 alături de grupul 
de planificare, ar trebui 
să efectueze o evaluare 
independentă și alternativă 
a CPOE elaborată la nivelul 
eșalonului superior.
Informări și recomandări 
pentru comandant. 

3. Faza a III-a:  
Estimarea la nivel 
tactic
Sub-faza III.A – 
Analiza misiunii

Scopul acestei sub-
faze este de a analiza 
misiunea primită, de 
a identifica sarcinile 
necesare îndeplinirii 
acesteia, de a 
determina factorii cheie 
și ipotezele care vor 
influența îndeplinirea 
misiunii, precum 
și limitările privind 
libertatea de acțiune 
(Ib., p. 19).

Sprijinul pentru stabilirea 
problemei de rezolvat, 
analiza factorilor,  
identificarea/analizarea 
ipotezelor de planificare 
(un element important 
îl constituie validarea 
ipotezelor de planificare 
pe măsură ce situația 
evoluează) și a limitărilor 
operaționale (în măsura în 
care acest lucru este posibil).
Realizarea unei analize 
alternative privind centrul 
de greutate al adversarului, 
capabilitățile, cerințele și, 
mai ales, vulnerabilitățile 
acestuia.
Echipa poate participa 
la dezvoltarea sarcinilor 
implicite și esențiale, la 
efectuarea analizei riscurilor, 
precum și la elaborarea din 
perspectivă proprie a  
CCIR-urilor4.

3 Comprehensive Preparation of the Operational Environment.
4 Commander’s Critical Information Requirements (cerințele critice de informații ale comandantului).
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Nr.
crt.

Fazele procesului  
de planificare Caracteristicile fazei Rolul echipei roșii2

Dacă este posibil, echipa 
ar trebui să participe la 
pregătirea briefingului 
de analiză a misiunii și a 
recomandărilor de după 
briefing.

Informări și recomandări 
pentru comandant. 

Sub-faza III.B  
– Elaborarea 
cursurilor de acţiune

Scopul acestei sub-
faze este de a dezvolta 
unul sau mai multe 
cursuri de acțiune 
care vor îndeplini 
misiunea eficient, pe 
baza direcționărilor 
și orientărilor 
comandantului de nivel 
operativ (Ib., p. 31).

Contribuția la dezvoltarea 
cursurilor de acțiune prin 
asigurarea unor puncte de 
vedere care, în mod normal, 
pot depăși abordarea 
tradițională a planificatorilor.

Participarea la analiza 
cursurilor de acțiune, 
cu accent pe posibilele 
consecințe și efectele 
probabile asociate fiecărui 
curs de acțiune.

Consilierea tuturor părților 
implicate în jocul de război 
cu privire la modul în care 
acțiunile Forțelor Aeriene 
pot fi interpretate la nivelul 
eșalonului superior sau 
al structurilor cu care 
cooperează.

Participarea la formularea/
îmbunătățirea criteriilor de 
comparare a cursurilor de 
acțiune.

Informări și recomandări 
pentru comandant.

4. Faza a IV-a: 
Elaborarea planului 
de nivel tactic

Scopul fazei este de a 
elabora planul operației 
aeriene în acord cu 
direcționările eșalonului 
superior.

Revederea principalelor 
elemente asupra cărora 
echipa si-a exprimat punctul 
de vedere, în funcție de 
evoluția evenimentelor.

Participarea la elaborarea 
anexelor planului de operații 
aeriene, cu accent pe 
elementele de evaluare.

Echipa roșie 
participă la 
analiza cursurilor 
de acţiune, 
cu accent 
pe posibilele 
consecinţe 
și efectele 
probabile 
asociate fiecărui 
curs de acţiune.
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Nr.
crt.

Fazele procesului  
de planificare Caracteristicile fazei Rolul echipei roșii2

Dezvoltarea în continuare 
de noi informări și produse 
privind evoluția mediului de 
operare. 

Informarea și consilierea 
comandantului în cazul 
în care analiza echipei 
evidențiază probleme majore 
în punerea în aplicare a 
planului.  

Sprijinul efortului de 
planificare pe timpul 
revederii și ajustării planului 
prin evaluări ale situației 
nou create și dezvoltări de 
direcționări și informări.

5. Faza a V-a: Execuția Scopul fazei este de a 
pune în aplicare planul 
operației aeriene, așa 
cum a fost elaborat 
și aprobat la nivelul 
eșalonului superior.

Având în vedere  
specificul forțelor aeriene 
privind execuția, dar și 
particularitățile misiunilor, 
oportunitățile echipei roșii 
de a influența defășurarea 
operațiilor aeriene sunt 
destul de limitate, echipa 
fiind în măsură să își pună 
amprenta în activitatea de 
evaluare.

În situația în care se impune 
lucrul la un nou plan de 
operații sau elaborarea 
de variante și alternative 
la planul existent, aportul 
echipei va fi în funcție 
de cerințele echipei de 
planificare și va urma, într-o 
formă comprimată, sprijinul 
acordat anterior planificării 
operației aeriene.

Echipa roșie are 
rol în informarea 

și consilierea 
comandantului 
în cazul în care 
analiza echipei 

evidenţiază 
probleme majore 

în punerea 
în aplicare a 

planului. 
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Elementele prezentate în tabelul nr. 2 contribuie la sedimentarea 
ideii de creare și utilizare a acelui element organizațional denumit 
echipa roșie, deoarece beneficiile utilizării sunt incomensurabil mai 
mari decât cheltuielile care țin de identificarea personalului, stabilirea 
dimensiunii structurii sau programele de pregătire de specialitate. 
Afirmația este susținută de contribuția echipei roșii la procesul de 
planificare, care poate fi sintetizată astfel:

• asigură extinderea înțelegerii mediului de operare;
• poate consilia echipa de comandă în punctele cheie ale 

procesului de planificare;
• asigură o perspectivă diferită conceptelor specifice procesului 

(ipoteze de planificare, managementul riscului, analiza 
factorilor, designul operației etc.);

• pune la dispoziție analize alternative ale actorilor participanți, 
cu accent pe identificarea vulnerabilităților și a modului în care 
pot fi protejate sau atacate;

• face evaluări obiective la momente diferite, utilizând tehnici 
variate și distincte;

• realizează analize proprii, din perspective diferite și cu 
abordări variate, dar toate în sprijinul defășurării procesului de 
planificare.

CONCLUZIE
Prezența unei echipe roșii alături de un grup de planificare, care să 

lucreze închegat la planificarea unei operații, nu garantează succesul 
operației. Însă, în mod sigur, poate avea beneficii asupra actului de 
luare a deciziei. Cu sprijinul necondiționat al comandantului, echipa 
roșie poate contribui la procesul de planificare desfășurat la nivelul 
Forțelor Aeriene, prin asigurarea de alternative la interpretarea 
principalilor actori sau a situațiilor dinamice care caracterizează mediul 
de operare actual. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
1.  A guide to red teaming (2010). The Development, Concepts and 

Doctrine Centre. Ministry of Defence, Marea Britanie.
2. JP 5-0, Joint Planning (2020). CJCS.
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Lucrarea reliefează rolul esenţial pe care limba engleză îl are în domeniul 
industriei aeronautice. Scopul lucrării este de a explica relaţia fundamentală 
dintre specializările și ramurile militare pentru care studenţii care urmează 
o carieră în aviaţie pot opta, precum și aspecte referitoare la abilitatea de a 
vorbi, de a scrie și de a înţelege limba engleză. 

Această corelaţie este susţinută de analiza unuia dintre cele mai semnificative 
dezastre în aer din toate timpurile – cazul Tenerife –, a cărui cauză principală de 
producere a constituit-o eroarea de comunicare în limba engleză.

Cuvinte-cheie: aviaţie, siguranţă, aeronavă, comunicare, lingua franca.
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Analiza nevoilor studenților din programele de instruire din aviație  
cu privire la învățarea/dezvoltarea limbii engleze

INTRODUCERE
V-ați întrebat vreodată de ce limba engleză este atât de importantă 

în zilele noastre? Sunt sigur că dețineți cel puțin o parte din răspuns! 
Așa cum se poate ușor observa, în secolul 21, capacitatea de a vorbi o 
altă limbă, pe lângă cea maternă, este cu adevărat obligatorie. În ziua 
de astăzi, este necesar ca toată lumea să poată să cunoască cel puțin 
o limbă internațională. Cunoașterea limbii engleze nu pare să mai fie 
o noutate, de vreme ce aproape oricine poate înțelege și vorbi această 
limbă. De ce? De ce este atât de comun ca lumea să utilizeze limba 
engleză oriunde? Răspunsul este foarte simplu și se concentrează 
în jurul termenului „comunicare”. Ce ar fi lumea fără comunicare?  
Este bine cunoscut faptul că procesul comunicării are un rol cheie în 
orice situație. Așadar, și în cazul domeniului aeronautic, comunicarea 
are un rol vital. Cum ar fi posibil ca toate entitățile care sunt implicate 
în asigurarea zborului, prin toate mijloacele, să comunice dacă nu ar 
utiliza o limbă comună?

„ENGLEZA ÎN AVIAȚIE” PRIVITĂ CA LINGUA FRANCA
De ce a devenit limba engleza limbă internațională? Engleza este, 

de facto, global, lingua franca. Este limba comerțului la nivel global, 
principala limbă în diplomația internațională, limba controlorilor 
de trafic aerian, a piloților și a majorității publicațiilor academice.  
Mai mult de atât, limba engleză este limba comună pe internet și este, 
deopotrivă, limba pe care o utilizează turiștii de pretutindeni (definiția 
întocmai a sintagmei lingua franca).

Engleza, ca lingua franca (English as Lingua Franca – ELF), 
reprezintă utilizarea limbii engleze „ca un mijloc global de comunicare 
inter-comunitară” (Murata, 2017). În definiția ei cea mai simplă,  
ELF înseamnă utilizarea limbii engleze între vorbitori care nu o folosesc 
ca primă limbă, deci servește ca o legătură sau limbă de contact 
pentru comunicarea interculturală. Ar trebui menționat, de asemenea, 
că aceasta include, de fapt, și vorbitorii nativi de limba engleză, dar 
aceștia nu reprezintă majoritatea utilizatorilor ELF.
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Pe de altă parte, există diferențe notabile între engleza ca lingua 
franca și engleza utilizată în aviație (Aviation English – AE), care 
combină ELF și derivate/dialecte ale limbii engleze. ELF utilizează 
o construcție mai vastă, care acoperă multe alte contexte, situații și 
vorbitori, comparativ cu domeniul AE, și care nici nu este, de altfel, o 
varietate stabilă (Estival, Farris, Molesworth, 2018).

Ce face engleza utilizată în aviație diferită de alte varietăți ale 
aceleași limbi?

• pe lângă obiectivul principal – de a facilita comunicarea 
între controlorii de trafic aerian și piloți –, AE este utilizată 
între membrii echipajului în și dincolo de cabina de pilotaj, 
la sol și între aeronave și personalul responsabil din cadrul  
aeroportului;

• este puternic reglementată de lege prin Publicația națională 
de informații aeronautice (AIP), Publicația de informații 
aeronautice militare (MIL AIP), Organizația Aviației Civile 
Internaționale (ICAO) sau intern, prin prisma diferitelor 
organizații; aceste reglementări și politici constrâng limba și pe 
toți cei care o folosesc;

• AE nu are vorbitori nativi, prin urmare este o particularitate 
care trebuie învățată chiar și de vorbitorii nativi de engleză;

• în plus, ca și alte ramuri ale limbii cu scopuri particulare, AE 
este un domeniu restricționat și este utilizată numai în scopul 
specific de comunicare în mediul aviatic (Moder, Halleck, 2009).

ENGLEZA – LIMBA CERULUI
Importanța limbii engleze în aviație
De-a lungul timpului, a fost stabilit faptul că însăși comunicarea 

are o contribuție cheie în obținerea succesului. În cele ce urmează, 
vom prezenta succesiv câteva dintre atribuțiile pe care comunicarea 
le îndeplinește în promovarea unui climat de siguranță și eficientizarea 
proceselor din aviație: 

• impunerea unui leadership eficient;
• dezvoltarea procesului managerial;
• constituirea fundamentului procesului de luare a deciziei;
• crearea bazei coordonării și cooperării;
• promovarea dialogului, cooperării și păcii.
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Fiind percepută ca un factor cu o semnificație majoră în dezastrele 
aeriene, comunicarea pare să fie esențială pentru performanța 
organizațională și managerială, mai ales în cazul industriei aeronautice. 
Sarcina fundamentală în domeniul aviației este garantarea siguranței. 
Acesta este motivul principal pentru care a fost adoptată limba engleză 
ca fiind standard pentru aviație, din anul 1944. Prin urmare, pentru a 
garanta siguranța prin intermediul unei comunicări eficiente, personalul 
aeronautic trebuie să fie în măsură să vorbească, să scrie și să înțeleagă 
limba engleză. Fiind percepută ca un scop de bază al comunicării, 
siguranța, în acest caz, depinde de o serie de factori. În figura nr. 1 sunt 
expuse caracteristicile comunicării în limba engleză, care trebuie să fie 
luate în considerare atunci când ne referim la siguranță. După cum se 
poate observa, fluența în limba engleză, eficiența, viteza de transmitere 
a mesajelor clare, precum și pronunția corectă sunt fundamentale în 
aviație pentru a crea un climat de siguranță, care, ulterior, va atrage 
după sine evitarea accidentelor cauzate de o comunicare greșită, 
deoarece, din nefericire și după cum bine știm, astfel de cazuri nu 
au fost puține de-a lungul istoriei. Toate aceste caracteristici vor fi 
explicate, pe larg, în cadrul capitolului dedicat comunicării aeriene.

Figura nr. 1: Principalele caracteristici ale limbii engleze vorbite în aviaţie

Nu putem vorbi despre comunicare aeriană dacă nu aducem în 
discuție concepte precum informaţie (mesaj) și redundanţă. Făcând 
referire la primul topic, informația în aviație reprezintă „reflectarea 
fidelă, obiectivă a realităţii, indiferent de interpret, și devine relevantă 
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numai după ce a fost percepută ca fenomen al cunoașterii, abia după 
ce a fost încuviinţată de interpretul subiectiv, primită și decodificată” 
(Lesenciuc-1, 2017, pp. 25-26).

În ceea ce privește redundanța, termenul a fost pentru prima data 
utilizat de către Harry Nyquist în anul 1920, ca referință la componenta 
semnalului sinusoidal „inutil”, care nu trimite nicio informație. În acest 
sens, redundanța este un concept apropiat de informație, care se 
referă la ceea ce este previzibil într-un mesaj. Cu alte cuvinte, un mesaj 
foarte predictibil este redundant, iar la capătul opus al acestui spectru, 
un mesaj cu un nivel redus de predictibilitate devine informativ.  
Astfel, este foarte clar că o comunicare eficientă este absolut obligatorie 
în domeniul aviației. Pentru ca o comunicare să fie categorisită 
drept o comunicare eficientă, trebuie să îndeplinească următoarele 
caracteristici: caracter complet; precizie; corectitudine; claritate; 
exactitate/acuratețe; considerație față de beneficiar (Anjali, 2018).

Stabilirea acestei limbi drept „limba cerurilor” se datorează 
Convenţiei de la Chicago, care a avut loc în anul 1944. 

ICAO
Convenția pentru Aviația Civilă Internațională, semnată în 1944, 

a fost adoptată cu scopul de a promova cooperarea și de a „crea și 
păstra prietenia și înţelegerea între naţiunile și popoarele lumii” (Ib.).  
Acest acord sau Convenţia de la Chicago, așa cum este cunoscută în ziua 
de azi, a stabilit „principiile de bază care permit transportul internaţional 
pe calea aerului și au condus la crearea agenţiei specializate care l-a 
supravegheat de atunci – Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile 
(ICAO)” (ICAO).

În misiunea sa, ICAO a stabilit o serie de obiective strategice (O.S.), 
prezentate în figura nr. 2.

Figura nr. 2: Obiectivele strategice ale ICAO
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Relația de interdependență aviație – limba engleză

După cum am menționat, industria aeronautică nu ar putea rezista 
fără o limbă comună, care să fie vorbită și înțeleasă de toți cei angajați 
în această misiune. De vreme ce sarcina fundamentală a aviației o 
constituie asigurarea siguranței, utilizarea unei frazeologii standard 
este esențială. Cum ar putea Traficul Aerian General și Traficul Aerian 
Operațional să fie eșalonate dacă nu ar împărți o viziune comună?  
Cu atât mai mult, cu cât, pentru orice militar, este obligatoriu să învețe 
și să își dezvolte competențele privind limba engleză, având în vedere 
apartenența țării noastre la Alianța Nord-Atlantică.

Împreună cu stabilirea limbii engleze drept limba internațională 
acceptată în aviație, toate structurile, departamentele și personalul 
implicat în activitatea de zbor îndeplinesc misiunile prin intermediul 
acesteia. Pentru a clasifica o activitate aeronautică drept reușită, 
entitățile implicate trebuie să presteze o muncă la un nivel profesional 
ridicat. Un astfel de efect este posibil numai cu ajutorul unui personal 
pregătit, care deține capabilitățile pe care locul de muncă le impune. 
A fi capabil să vorbești, să scrii și să înțelegi limba engleză este una 
dintre acestea. În cadrul figurii nr. 3 este schițată relația dintre câteva 
din structurile implicate în activitatea de zbor, a căror performanță nu 
ar fi posibilă dacă nu ar împărtăși aceeași limbă.

Figura nr. 3:  Utilizarea limbii engleze în cadrul câtorva departamente  
din industria de aviaţie

Forțele Aeriene sunt o ramură a domeniului complex al forțelor 
armate și, de vreme ce armata este caracterizată de uniformitate, 
standardizarea a fost și este un aspect absolut necesar. Pentru ca 
acest lucru să fie posibil, a fost stabilită o frazeologie militară standard, 
în limba engleză, care să ajute toți membrii Alianței să se alinieze la 
aceeași viziune. Efectul unei astfel de standardizări contribuie proactiv 
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la dezvoltarea unor relații sănătoase și prospere între personalul 
militar. În acest context, învățarea și dezvoltarea limbii engleze este 
necesară din următoarele considerente:

• nevoia de standardizare – comunicare aeriană – siguranță; 
• viața în cadrul bazelor militare internaționale;
• misiuni internaționale;
• alinierea cu standardele/cerințele NATO.

NEVOIA STUDENȚILOR DIN PROGRAMELE DE AVIAȚIE  
DE A ÎNVĂȚA LIMBA ENGLEZĂ
Standardizare

Atunci când vine vorba despre conducerea activității de zbor,  
de la început până la încheiere, sunt implicate toate specializările  
pe care studenții militari, și nu numai, și-au dorit să le urmeze.  
Fiecare departament are propriile sale sarcini și cerințe care trebuie 
îndeplinite cu succes pentru a garanta siguranța activității aeronautice 
de la A la Z. Doar toate aceste sarcini, indiferent de specializare, converg 
către același scop. Deși sunt atât de diferite în înțeles și în execuție, 
stabilirea unei frazeologii standard între personalul din aviație a făcut 
lucrurile mult mai ușoare.

Prin urmare, abilitatea de a vorbi, a scrie și a înțelege limba 
engleză este obligatorie pentru a putea studia și învăța meteorologie 
aeronautică, navigație, hărți, electronică și avionică, reguli de control 
trafic aerian etc. Astfel, fiecare specializare pentru care a optat un 
student în cadrul departamentului de aviație necesită un nivel avansat 
de înțelegere a limbii engleze, după cum urmează:

• piloți;
• controlori de trafic aerian (CTA);
• ofițeri meteorologi;
• ofițeri de stat major; 
• război electronic in aviație;
• artilerie si rachete antiaeriene.

Având în vedere numărul mare de dezastre în aer a căror cauză 
principală a fost eroarea de comunicare, lucrarea pune accent pe 
comunicarea radio dintre organele de trafic aerian și piloți, în legătură 
cu utilizarea limbii engleze.
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Potrivit ICAO, este necesar pentru piloți și CTA să dovedească 
o pronunție inteligibilă, claritate în exprimare, fluență și livrare a 
mesajului, împreună cu o capacitate de a parafraza în anumite situații 
neprevăzute. După cum susține ICAO, „înţelegerea trebuie să fie în 
mare parte precisă pe subiecte comune, concrete și legate de muncă”, 
dar, „cu o complicaţie lingvistică sau situaţională sau o întorsătură 
neașteptată a evenimentelor, înţelegerea poate fi mai lentă sau poate 
necesita strategii de clarificare” (Academia.edu, 2021). Cu privire la 
interacțiune și schimbul de informații, aceștia trebuie să fie în măsură 
să ofere răspunsuri imediate, potrivite și concise. A fi în măsură să 
managerieze „întorsături neașteptate de situaţii” este, de asemenea, 
necesar, iar aceștia trebuie să verifice, să confirme și să clarifice toate 
aceste aspecte.

Din pricina faptului că procesul de comunicare dintre organele de 
trafic aerian și piloți are loc exclusiv prin frecvențe radio, importanța 
transmiterii informațiilor clare este vitală. Cu toate acestea, piloții 
și controlorii utilizează hărți și planuri de zbor similare, iar proiecția 
radarului pe timpul zborului are o semnificație majoră. Furnizarea 
unei imagini clare și în timp real a aeronavelor aflate în zbor este una 
dintre sarcinile personalului implicat în specializarea război electronic 
în aviaţie.

Întreaga comunicare ce se transmite spre cabina pilotului și dinspre 
aceasta spre exterior implică informații privind: zona în care aeronava 
survolează, altitudinile, capurile compas, parametrii despre vreme, 
punctele particulare de navigație etc. Limbajul specific, vocabularul 
prestabilit și sintaxa sunt cunoscute drept „frazeologie”, după cum am 
menționat. La nevoie, au fost nenumărate situații, în special în cazul 
situațiilor de urgență, în care a fost utilizată „engleza uzuală”, înțeleasă 
drept o utilizare non-standard a vocabularului și sintaxei prevăzute.

Tot în scopul standardizării a fost stabilit un „Alfabet ICAO”, foarte 
des utilizat în rândul militarilor. Există câteva cazuri particulare în acest 
sens și acestea se referă la pronunție. Cu scopul de a fi evitată confuzia, 
au fost acceptate următoarele reguli:

• pronunția numărului 3 (three) este „tree”;
• pronunția numărului 4 (four) este „fauer”;
• pronunția numărului 5 (five) este „fife”;
• pronunția numărului 9 (nine) este „niner”.
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Tot în acest context, pronunția standard a literelor din alfabetul 
utilizat în radiotelefonie este redată în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1: Alfabetul ICAO (ICAO, ib.)

A - Alpha G - Golf M - Mike S - Sierra Y - Yankee
B - Bravo H - Hotel N - November T - Tango Z - Zulu

C - Charlie I - India O - Oscar U - Uniform
D - Delta J - Juliett P - Papa V - Victor
E - Echo K - Kilo Q - Quebec W - Whiskey

F - Foxtrot L - Lima R - Romeo X – X-ray

În cadrul dialogului operațional dintre controlorul de trafic aerian 
și pilot nu există bariere de comunicare – frazeologia este explicită, 
denotativă, nu creează confuzie și nu există nici bariere de mediu de 
natură psihosocială. „Singurul tip de barieră pe care o pot întâmpina 
actorii comunicării este determinată de mediul tehnic datorat 
zgomotului de fundal în relaţie cu puterea semnalului” (Lesenciuc-2,  
pp. 16-19).

Pentru a identifica aspecte distinctive ale limbii engleze utilizate 
în radiotelefonie, prezentăm un exemplu extras dintr-o comunicare 
de rutină ce are loc între pilot și controlorul de trafic aerian regional  
(CRC – Centrul de Raportare și Control):

„PLF059: Reporting Center Control, Papa Lima Foxtrot zero-fife-
niner at tree-fife-zero.

CRC: Papa Lima Foxtrot zero-fife-niner, Reporting Center Control, 
roger, maintain flight level tree-fife-zero, report at Kampa.

PLF059: Report at Kampa, Papa Lima Foxtrot zero-fife-niner”.
Luând în considerare acest exemplu, se poate observa cu ușurință 

faptul că schimbul de informații este scurt, iar formele gramaticale 
utilizate sunt limitate. Majoritatea formelor verbale sunt utilizate la 
modul imperativ și este folosit un număr relativ restrâns de prepoziții. 
Vocabularul este standard și particular. Mai mult, literele și numerele 
sunt pronunțate conform Alfabetului ICAO, prezentat mai sus.  
Câteva studii indică faptul că, în radiotelefonie, majoritatea formelor 
verbale sunt cele la imperativ ori care iau forma de participiu 
trecut (formele de -ed sau -ing), cunoscute ca forma a treia a 
verbelor neregulate. Cele mai comune prepoziții sunt to, of, at și on,  
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prepoziții care însoțesc sau determină locații, direcții sau obiective 
(Academia.edu).

În exemplul expus anterior este indicată ordinea corectă a 
indicativelor (cunoscute în limba engleză drept call-signs) utilizate în 
comunicarea pilot-controlor. Pilotul este primul care identifică entitatea 
cu care dorește să intre în legătură, CRC-ul în acest caz, după care se 
identifică cu indicativul PLF059, la începutul conversației. Această 
ordine are o importanță deosebită – identificarea celui cu care vrea 
să ia legătura, apoi identificarea proprie, deoarece toate aeronavele 
aflate în zbor sunt conectate la aceleași frecvențe. Utilizarea unei limbi 
și a unei frecvențe comune este critică pentru siguranță, de vreme ce 
acestea asigură faptul că toate aeronavele și organele de trafic aerian 
dețin avertizare timpurie și situațională despre aeronavele aflate în 
zonă, despre intențiile lor și despre pozițiile acestora. Când un schimb 
de informații este realizat, este esențial ca emițătorul și receptorul să 
fie foarte clar identificați (Ib.).

Termenul standard „Roger” („înţeles”) a fost utilizat de către CTA 
după primirea, înțelegerea și confirmarea informațiilor primite de 
la pilot cu privire la nivelul de zbor la care aeronava se afla (FL350 – 
Flight Level 350), prin care se înțelege altitudinea de zbor de 3.500 de 
picioare (feet). După aceea, controlorul furnizează instrucțiunea de a 
menține același nivel de zbor – „maintain flight level tree-fife-zero” și 
îi solicită pilotului să raporteze, cu alte cuvinte să îl notifice din nou, 
în momentul în care acesta ajunge la punctul menționat și identificat 
drept Kampa. Repetarea informației „Report at Kampa” este esențială 
și este denumită ‘readback’, prin care se înțelege confirmarea ajungerii 
la poziția care a fost indicată inițial și al cărei scop este de a oferi 
siguranță că informația transmisă a fost înțeleasă corect.

Pe de altă parte, prezentăm câteva exemple ce vor evidenția 
conversații radio care nu respectă frazeologia standard, situații care, 
din nefericire, au condus la multiple catastrofe aviatice:

„A 915: Mayday, mayday, mayday, uh this is uh Airline nine-one-
five, hit birds, we’ve lost thrust both engines, we’re turning back 
towards airport. 

C: okay uh, you need to return to airport? turn left heading of 
uhtwo-two-zero” (Ib.).
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În traducere:
„A 915: Mayday, mayday, mayday, uh acesta este Airline noua-

unu-cinci, lovit păsări, am pierdut ambele motoare, ne întoarcem la 
aeroport.

C: ok, uh, aveţi nevoie să vă întoarceţi la aeroport? Virează la 
stânga nivel, uh, doi-doi-zero”.

Această situație subliniază utilizarea limbii engleze generale, 
cunoscută în literatura de specialitate drept „plain English”, chiar dacă 
există o frazeologie standard pentru situații de urgență, cum este cel 
prezentat – „bird strike”. Mai mult de atât, piloții utilizează o sintaxă 
vastă a limbii engleze, chiar pronume și forme auxiliare. Utilizarea lui 
„okay” nu este nici ea acceptată, de vreme ce există forma standard 
„roger”, folosită pentru confirmare.

„MS126: Reporting Center Control, Mike Sierra one-two-six, I’m 
deviating a bit right for weather.

CRC: Mike Sierra one-two-six, Reporting Center Control, right 
deviation approved.

MS126: Roger”.
În traducere:
„MS126: Centrul de Raportare și Control, Mike Sierra unu-doi-șase, 

deviez puţin spre dreapta pentru vreme.
CRC: Mike Sierra unu-doi-șase, Centrul de Raportare și Control, 

deviere spre dreapta aprobată.
MS126: Înţeles”.
În acest exemplu este redată utilizarea limbii engleze generale, 

amintită anterior, de către pilot, utilizare care, în unele cazuri, poate 
fi dificil de înțeles, mai ales atunci când cel care o utilizează este nativ, 
iar celălalt nu, ca și în acest caz. Chiar dacă există și aici o frazeologie 
standard menită unor situații cum este cea prezentată anterior (Request 
weather deviation) (Ib.), pilotul a ales să utilizeze forme contractate ale 
timpului prezent continuu, împreună cu un vocabular care nu există în 
regulamente.

Aspecte similare sunt, de asemenea, stabilite și pentru ofițerii 
meteorologi care desfășoară activități aeronautice, în scopul 
standardizării. O frazeologie standard este folosită și în cazul acestei 
specializări, cu scopul de a fi înțeleasă de toți beneficiarii care au acces 
la informațiile referitoare la aspectul vremii. De vreme ce contextul 
meteorologic joacă un rol critic în siguranța zborului, un limbaj standard 
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a fost adoptat și în acest caz. Câteva exemple de fraze sau construcții 
standard sunt indicate în tabelul nr. 2.

Pentru a aprecia gradul de acoperire a cerului cu nori, este utilizată 
ca unitate de măsură optimea, fiind respectate următoarele gradații:

Tabelul nr. 2: Abrevieri standard utilizate în meteorologie (FA 6.1)

Acoperire Optimi Abrevieri standard
Cer senin (Sky Clear) 0/8 SKC

Parțial noros 2/8 FEW
Variabil (Scattered) 3-4/8 SCT

Noros (Broken) 5-7/8 BKN
Total acoperit (Overcast) 8/8 OVC

Viața în interiorul bazei/Misiuni internaționale
Indiferent de țara în care se execută o misiune, este necesară 

utilizarea unei limbi comune. De vreme ce lucrarea a indicat că limba 
engleză a fost adoptată drept limbă de uz internațional, militarii detașați 
în alte țări trebuie să fie capabili să utilizeze și să înțeleagă această 
limbă. Prin urmare, limba engleză permite personalului aeronautic din 
diferite țări să comunice rapid și să furnizeze ori să primească informații 
în mod fluent.

La plecarea în afara granițelor țării în scopuri militare, primul 
lucru care trebuie avut în vedere este supraviețuirea. Cum este 
posibil acest lucru? Prin intermediul limbajului, evident. Înainte de 
începerea serviciului pentru care a fost solicitat militarul și înainte 
de executarea și îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite, acesta 
trebui mai întâi să își asigure nevoile fundamentale din piramida lui 
Maslow. Cel puțin vocabularul de bază, ce ține de viața într-o bază 
militară, trebuie cunoscut de personalul implicat în astfel de misiuni. 
Militarul trebuie să fie în măsură să își exprime drepturile dacă dorește 
să îi fie acordate. Găsirea unei locuințe care să întrunească standardele 
adecvate nevoilor, cererea unor mese potrivite culturii din care face 
parte, schimbarea unor bilete care poate nu sunt conforme cu ceea 
ce se dorește, cererea unui ajutor în caz de nevoie, toate acestea 
sunt situații de comunicare inevitabile în cadrul unei baze din afara  
țării-mamă a militarului. Acesta este unul dintre motivele pentru 
care ofițerii de aviație, și nu numai, trebuie să susțină un examen de 
limba engleză (NATO STANAG 6001) la fiecare patru ani, pe parcursul 
carierei, pentru a putea fi posibilă avansarea acestora în grad și pentru 
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îndeplinirea cerințelor postului pe care îl ocupă. Mai mult, în momentul 
aplicării la o misiune în străinătate, dacă militarul solicitant nu deține 
nivelul de engleză cerut de postul/funcția pentru care aplică, acesta 
nu va putea candida pentru postul respectiv până când nu dobândește 
nivelul necesar în ceea ce privește vorbirea, scrierea, ascultarea și 
citirea în limba engleză, conform calificativelor acordate în urma 
examenului STANAG.

Nu numai în ceea ce privește viața într-o bază militară, ci și atunci 
când vine vorba despre executarea misiunilor internaționale este 
subliniată importanța limbii engleze. În această epocă, definită de 
avansul galopant al relației dintre oameni și organizații, atât pe plan 
local, cât și pe plan global, limba engleză a devenit limba comunicării 
atunci când vine vorba despre domeniul profesional internațional și 
cercetare: „Nu în mod surprinzător, engleza este și limba vehiculată 
de militari, într-un scenariu geo-politic internaţional marcat de 
globalizarea conflictelor dincolo de graniţele naţionale și, în consecinţă, 
de integrarea armatelor în forţele de coaliţie multinaţionale și 
multiculturale” (Concepcion, 2013). Dacă este să aruncăm o privire la 
conflictele ce au avut loc în Irak și în Afganistan, unul dintre lucrurile ce 
pot fi identificate este semnificația strategică a abilității de a manageria 
informația și de a transmite mesajul potrivit: „Cine deţine informaţia 
deţine puterea” (F. Bacon). Prin urmare, se pare că succesul și eficiența 
domeniului militar depind de o comunicare efectivă între participanții 
angajați în procesul de comunicare. Cu atât mai mult în ziua de astăzi, 
când lumea face față unei noi forme de război – războiul hibrid, care 
aproape că a înlocuit tradiționalul război, mass-media poate fi utilizată 
ca un instrument politic și poate fi, de asemenea, recunoscută drept 
„armă de comunicare în masă” (Ib.). 

Alinierea la standardele NATO
Potrivit NATO, standardizarea înseamnă „dezvoltarea și 

implementarea conceptelor, doctrinelor și procedurilor pentru a atinge 
și menţine nivelurile necesare de compatibilitate, interschimbabilitate 
sau comunalitate necesare pentru a realiza interoperabilitatea” (NATO 
Standardization, 2017).

Unul dintre factorii cu cea mai mare pondere în îndeplinirea 
obiectivelor tactice, operaționale și strategice ale Alianței (Ib.) este 
capacitatea de a lucra împreună. Coerența, eficacitatea și eficiența  
sunt câteva dintre principalele caracteristici care conduc la succes. 
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Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar ca toți partenerii 
să împartă un set de valori și reguli comune. Una dintre aceste  
reguli/regulamente aplicabile și adoptate este examenul STANAG, mai 
sus menționat, care a transformat înțelegerea limbii engleze într-o 
competență esențială în cadrul carierei militare. Putem conchide 
că rolul limbii engleze, privită/percepută ca limbă internațională în 
contextul militar, este pe deplin înțeles, de vreme ce NATO promovează 
dialogul și cooperarea între structurile multinaționale într-un context 
multilingvistic.

STUDIU DE CAZ – ANALIZA CATASTROFEI AVIATICE  
DE LA TENERIFE, CAUZATĂ DE O EROARE DE COMUNICARE  
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Cadrul acțiunii
Pe data de 27 martie 1977, două aeronave Boeing 747 erau 

destinate unui zbor către Gran Canaria. Una dintre aeronave aparținea 
Pan Am, iar cea de a doua, KLM. Ambele aeronave erau la capacitate 
maximă de pasageri, de vreme ce cei din Pan Am 1736 urmau să 
plece într-o croazieră, iar cei din KLM 4805 mergeau în vacanță.  
În timpul zborului către destinație, aeroportul Las Palmas s-a închis 
din motive de securitate, la Gran Canaria câțiva teroriști detonând o 
bombă ce a produs explozie. Din această cauză, ambele zboruri au fost 
redirecționate către aeroportul Tenerife.

Cursul acțiunii
Ca urmare a faptului că aeroportul Las Palmas a fost închis timp 

de câteva ore, pentru ambele aeronave a fost necesară așteptarea la 
aeroportul Los Rodeos (Tenerife), până când Gran Canaria avea să se 
redeschidă. În acest timp, căpitanul echipajului aeronavei aparținând 
KLM a decis să realimenteze aeronava, decizie care se va dovedi a fi 
unul dintre factorii decisivi pentru dezastrul ce avea să se întâmple în 
scurt timp.

Pe timpul cât KLM realimenta, aeroportul Las Palmas s-a redeschis 
și aterizarea aeronavelor era, din nou, în condiții de siguranță. Pan Am 
aștepta în spatele KLM, care urma să încheie realimentarea pentru a 
putea decola. Aspectul vremii era încă plăcut la orele respective, dar, 
odată cu trecerea timpului, câteva optimi de nori din etajul inferior au 
început să se dezvolte în proximitatea aerodromului. Acești nori joși, 
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de tip Stratus, s-au transformat foarte curând în ceață. Până când KLM 
a terminat de realimentat, aeroportul era deja acoperit de ceață deasă.

După realimentare, KLM a cerut aprobare de pornire. Pe timpul 
cât KLM pornea motoarele, cei de la Pan Am au cerut autorizare de 
pornire. KLM a primit aprobare de rulare și așteptare pe pista 12.  
După ce au schimbat frecvența radio cu cea pentru Approach, echipajul 
a solicitat backtracking pentru pista 12, cu scopul de a decola de pe 
pista 30: „Controlorul de trafic aerian responsabil pentru Approach 
i-a aprobat KLM să ruleze, dar să părăsească calea de rulaj la a treia 
ieșire pe stânga și să aștepte pentru pista 30. KLM a răspuns înapoi, 
înţelegând să părăsească calea de rulaj la prima ieșire. Controlorul 
de trafic, apoi, a amendat autorizarea, oferindu-i instrucţiunea de a 
rula direct pe pistă, după care să execute backtracking-ul” (Aicraft 
Accident Report).

Având autorizarea de a executa backtracking-ul, aceștia au 
continuat fără să abandoneze calea de rulaj. În același timp, Pan Am 
a pornit motoarele și erau pregătiți să ruleze, de vreme ce primiseră 
autorizarea. Au primit instrucțiuni de la controlorul de trafic aerian din 
turn, responsabil de activitatea de la sol și din raza vizuală a aeroportului, 
„să părăsească calea de rulaj la a treia ieșire pe stânga lor” (Ib.).  
Din cauza accentului spaniol al controlorului, înțelegerea instrucțiunilor 
furnizate într-o engleză precară a fost dificilă pentru echipaj. După 
schimbarea legăturii radio pe frecvența Approach-ului, aceștia au 
primit aceleași informații, fiind autorizați să ruleze pe pistă. În figura 
nr. 4 este redată tranziția spre C – 3.

Figura nr. 4: Tranziţia către C – 3  
(prelucrare după http://archives.pr.erau.edu/ref/Tenerife-ALPAandAFIP.pdf.,  

accesat la 6 septembrie 2021)
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În timp ce Pan Am rula spre pistă, vizibilitatea scădea drastic din 
cauza ceții dense, valoarea vizibilității orizontale fiind estimată la  
100 de metri (Ib.).

Când au fost întrebați despre poziție, KLM au răspuns că ei cred că 
au trecut de C – 4. După primirea informației cu privire la localizare, 
controlorul de trafic le-a transmis să execute o întoarcere de 180 de 
grade la capătul pistei și să confirme după ce au executat această 
manevră. În figura nr. 5 sunt ilustrate pista, căile de rulaj și ieșirile, 
denumite după alfabetul OACI (Charlie – 1, Charlie – 2, Charlie – 3, 
Charlie – 4).

Figura nr. 5: Ilustrare a aeroportului Los Rodeos  
(prelucrare după https://simpleflying.com/tenerife-disaster/, accesat la 6 septembrie 2021)

KLM a executat o întoarcere completă de 180 de grade, după cum 
i-a fost indicat, și s-a aliniat la pistă. În momentul imediat următor, KLM 
a primit autorizare de la controlorul de trafic, astfel: „KLM opt șapte 
zero cinci, ai aprobare către radiofarul Papa, urcă și menţine nivel de 
zbor zero nouă zero. Virează dreapta după decolare, procedează pe cap 
zero patru zero până la interceptarea radialului trei cinci zero al VOR 
Las Palmas” (Ib.). Răspunsul pilotului la această instrucțiune, conform 
înregistrărilor, a fost: „Noi acum – uh – decolăm.” (formă a timpului 
prezent continuu/progresiv în limba engleză) sau „Noi acum suntem la 
decolare.” (Ib.). După primirea acestui răspuns, controlorul a transmis: 
„Okay (pauză) așteptați pentru decolare, vă voi suna eu” (Ib.). 

La auzirea frazei „Noi suntem acum la decolare”, împreună cu 
răspunsul controlorului de trafic „Okay (pauză)”, echipajul Pan Am 
a transmit următoarele: „Și noi încă rulăm pe pistă – Clipper 1736” 
(Ib.). Din cauza faptului că ambele aeronave utilizau aceeași frecvență, 
echipajul KLM nu a putut auzi restul mesajului care a continuat după 
pauza precedată de „Okay”, fapt pentru care au perceput acel „Okay” 
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drept o aprobare, nemaiauzind restul instrucțiunii: „Așteptaţi pentru 
decolare”. Continuând să mărească viteza pentru decolare, la interval 
de câteva secunde, echipajul a observat luminile aeronavei Pan Am 
care încă rula pe pistă. Impactul a fost fatal. În figura nr. 6 este schițată 
coliziunea.

Figura nr. 6: Coliziunea celor două aeronave implicate (Ib.)

Analiza erorii de comunicare în limba engleză,  
privită ca factor major în producerea catastrofei

După cum este cunoscut, controlorul de trafic aerian este considerat 
ca fiind „ochiul pilotului”. Altfel spus, garantarea siguranței zborului, 
precum și a nenumărate vieți, cum a fost acest nefericit caz, depind de 
acuratețea instrucțiunilor oferite de organul de trafic către echipajul 
de la bordul aeronavei. Prin urmare, informația transmisă trebuie să 
fie inteligibilă, foarte clară și concisă, fluentă și să respecte limbajul 
prestabilit, după cum a fost explicat în cadrul acestei lucrări. Orice fel 
de ambiguitate în transmitere ar putea conduce la situații critice, la fel 
cum s-a întâmplat în cazul menționat, începând cu vocea denaturată 
a controlorului de trafic aerian, abia inteligibilă, din cauza accentului 
greoi spaniol, și continuând cu lipsa de încredere în informațiile pe care 
le furniza, amendarea autorizării împreună cu pauza între instrucțiuni, 
care s-a dovedit a fi fatală, și sfârșind cu evitarea în mod absolut a 
utilizării frazeologiei standard, folosind expresii ale limbii engleze 
generale, despre care s-a discutat anterior. Diferența dintre un vorbitor 
nativ de limba engleză și unul non-nativ s-a dovedit a fi critică în acest caz.

După ascultarea, în nenumărate rânduri, a înregistrărilor după 
accident, totuși nu a putut fi stabilit exact ceea ce a dorit pilotul 
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aeronavei KLM să transmită: „Noi acum – uh – decolăm” sau  
„Noi acum suntem la decolare”, niciuna dintre cele două neutilizând 
frazeologia corectă. Folosirea sintaxei, a prepozițiilor și a interjecției 
este un caz clar de utilizare a limbii engleze generale. Ambiguitatea 
în transmiterea mesajului a început din acel moment, iar controlorul 
a crezut că aeronava KLM era în poziție de decolare, nu că aceștia 
decolează întru totul. Una dintre majorele greșeli a fost transmiterea 
cuvântului „Okay” ca și readback pentru KLM. Să nu mai aducem în 
discuție faptul că acest termen nu își are locul în frazeologia standard, 
iar pauza ce a urmat între „Okay” și restul frazei a determinat cea 
mai mare confuzie. Această confuzie a avut loc, deoarece KLM a auzit 
prin radio doar acel „Okay”, de vreme ce Pan Am interfera pe aceeași 
frecvență și a anunțat că sunt și ei pe pistă în momentul când KLM a 
anunțat decolarea. Din cauza faptului că atât Pan Am, cât și controlorul 
de trafic care furniza instrucțiuni către KLM ca ei să aștepte vorbeau 
în același timp, KLM nu a auzit restul mesajului, astfel auzind numai 
cuvântul „Okay”, considerându-l drept o autorizare pentru decolare.

Mai mult decât atât, controlorul a identificat aeronava KLM cu 
indicativul 8705 de multiple ori, în loc de KLM 4805, demonstrând lipsă 
de concentrare, și a identificat pentru prima și singura dată aeronava 
Pan Am drept „Papa Alpha”, și nu drept „Clipper”, cum ar fi fost 
normal, greșeală care, cumulată cu multiplele erori enunțate anterior, 
au condus, din păcate, la unul dintre cele mai fatale accidente aviatice 
din toate timpurile.

CONCLUZII
De vreme ce comunicarea se constituie ca factor cheie în garantarea 

siguranței zborului, interesul sporit în adoptarea unui limbaj standard 
pentru toate categoriile de personal implicat în activitatea aeronautică 
este pe deplin înțeles. Cea mai mare vulnerabilitate în ceea ce privește 
comunicarea în rândul militarilor nu se referă numai la securitatea 
internațională, ci și la consecințele deosebit de importante, chiar 
critice, pe care le-ar putea genera erorile de comunicare bazate pe 
lipsa înțelegerii și vorbirii limbii engleze. Prin urmare, abilitatea de 
a înțelege, vorbi, scrie și citi în limba engleză a devenit o aptitudine 
profesională esențială, care a fost materializată în condiția absolut 
necesară de a dobândi și poseda nivelul cerut obținut conform 
examenului STANAG. Astfel, considerăm că învățarea și dezvoltarea 
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limbii engleze trebuie să fie o sarcină fundamentală pentru studenții 
din cadrul programelor de instruire interarme din cadrul Academiei 
Forțelor Aeriene „Henri Coandă”. Obținerea nivelului optim de limbă 
engleză trebuie să fie văzut ca o conexiune cu succesul academic și 
dezvoltarea profesională. Pentru a putea executa orice fel de sarcină 
în cadrul industriei aeronautice, cunoașterea limbii engleze este 
obligatorie, altfel ar fi chiar imposibilă îndeplinirea obligațiilor funcției 
pe care o încadrează personalul. După cum a fost analizat în studiul 
de caz prezentat, dificultățile de limbaj, comunicarea ineficientă, 
împreună cu o utilizare sărăcăcioasă a limbii engleze, au condus la unul 
dintre cele mai mari dezastre în aer din istorie. 

În concluzie, apreciem că utilizarea frazeologiei și terminologiei 
standard, precum și vorbirea cu un minim de accent englezesc și 
un grad ridicat de fluență și claritate sunt mai mult decât obligatorii 
pentru ca activitățile aeronautice să fie executate în condiții de maximă 
siguranță.
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În această perioadă, dominată de tendinţele automatizării și robotizarii 
accelerate, de dezvoltarea rapidă a computerelor și de multiplicarea formelor de 
comunicare, factorului uman pare să îi fie rezervat un rol secundar. Din punctul 
nostru de vedere, această aparenţă este eronată, deoarece noile instrumente 
cognitizate nu substituie, ci oglindesc și simulează aspecte ale funcţiilor 
psihice superioare ale oamenilor, acţionând ca un multiplicator pentru minţile 
talentate, educate și originale. Conceptul de optimizare a performanţelor 
umane (OPU/HPO) reprezintă un efort sistematizat cu scopul de a utiliza cele 
mai noi tehnologii și cunoștinţe pentru a atinge performanţele maximale 
ale indivizilor, echipelor și organizaţiilor. În același timp, OPU reprezintă și o 
modalitate etică de optimizare a sinapsei tehnologice între formele inteligenţei 
artificiale și inteligenţa umană.

Cuvinte-cheie: optimizarea performanţelor umane, rezilienţă, factori de risc, 
contramăsuri, mediul tehnologic.
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INTRODUCERE
În prezent, progresul tehnologic și social, precum și perspectiva 

dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, a roboților și dronelor, 
cu diverse grade de autonomie, alături de alte tehnologii emergente, 
generează o presiune puternică asupra resursei umane. În domeniul 
militar, o viziune integrativă asupra rolului factorului uman, care să 
combine nevoia permanentă de perfecționare, impactul mediului 
tehnologic și noile forme de manifestare a conflictelor, s-a dezvoltat 
încă din primul deceniu al secolului 21. 

Progresul tehnico-științific în domeniul securității naționale a 
obligat la reconceptualizarea performanței umane, considerată a fi 
„capacitatea persoanei, ca unitate și entitate biologică, de a face faţă, 
de a se adapta la condiţii deosebite, condiţii care depășesc ‹parametrii 
funcţionali› pentru care omul este condiţionat ontologic și genetic. 
Depășirea parametrilor poate fi adversă (condiţii de mediu extreme, 
stres ridicat etc.) sau intenţională (sportul de performanţă, activităţi 
solicitante fiziologic sau mental etc.)” (Marin, de Hillerin, Marin, Vizitiu, 
Nistorescu & Vizitiu, 2015, pp. 107-113). Prin definiție, conceptul 
de optimizare sau augmentare a performanţei umane (Human 
Performance Optimization/OPU/HPO) accentuează faptul că se 
adresează unor persoane sănătoase, aspect esențial care îl diferențiază 
de un demers preventiv, diagnostic, terapeutic, regenerativ sau estetic: 
„...este un domeniu emergent care are drept obiective explorarea 
metodologiilor terapeutice medicale sau de reabilitare, precum 
strategii, medicamente și proteze artificiale externe a căror destinaţie 
principală este să compenseze diminuarea sau lipsa unei funcţii, cu 
scopul de a crește/augmenta abilităţile fizice și cognitive ale indivizilor 
sănătoși, dincolo de nivelul caracteristic al performanţelor fiziologice 
în condiţii de sănătate” (Di Pino, Maravita, Zollo, Guglielmelli & Di 
Lazzaro, 2014, 8: 109).
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Conceptul HPO se adresează performanțelor fizice, cognitive și 
sociale și prezintă trei direcții principale interconectate de interes și 
acțiune, astfel:

• excelență profesională (zero erori) și cultura securității în muncă 
(zero accidente);

• reziliență și anduranță (în cazul profesiilor solicitante – menținerea 
calității actului profesional prelungit și/sau în condiții adverse 
prin creșterea rezervei funcționale și a capacității de gestionare 
a factorilor stresori); 

• strategii preventive, protective și contramăsuri la factorii de 
risc și de agresiune profesionali (prevenție, recuperare rapidă, 
longevitate activă, calitatea vieții).

Această viziune reprezintă atât un nou capitol în care factorul 
uman este adaptat cerințelor de securitate națională, cât și un demers 
prospectiv care are în vedere estimările privitoare la rolul și tehnologia 
militară a anilor 2050.

DIVERSE ABORDĂRI ȘI APLICAȚII ETICE ALE CONCEPTULUI 
DE OPTIMIZARE A PERFORMANȚEI UMANE 
Statele Unite ale Americii

Conceptul de optimizare a performanţei umane a fost 
operaționalizat în anul 2005, în cadrul raportului „Human Performance 
Optimization and Military Missions” (Russell, Julkley, Grafton, 2005). 
Acest document a realizat o selecție și o unificare a conceptelor similare 
anterioare, însă adaptate unui nou mediu de securitate post-bipolar, 
marcat de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. În acest raport, 
optimizarea performanței umane a fost definită drept „aplicarea și 
administrarea, într-o manieră relativ precisă, controlată și combinată, 
pe termen scurt sau îndelungat, a unor substanţe sau dispozitive cu 
scopul de a optimiza performanţele unei persoane sau colectiv militar 
(unităţi)” (Ib.).

Consecința acestui raport a fost solicitarea de a organiza în  
anul 2006 conferința „Human Performance Optimization în the 
Department of Defense: Charting a Course for the Future”, al cărei 
scop a fost dezvoltarea unui plan strategic pentru implementarea 
conceptului de „îmbunătăţire a performanţelor umane” (Human 
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Performance Optimization – HPO) la nivelul Departamentului de 
Apărare al SUA (DoD). Au existat cinci paneluri de lucru – suplimente 
alimentare și alte metode de autoîmbunătățire, leadership și lucrul în 
echipă, antrenament fizic, dispozitive, abordări inovatoare –, ale căror 
prezentări au fost utilizate pentru a creiona un cadru general, utilizat a 
doua zi, în timpul unui scenariu de conflict (Muza, Roussel, 2018).

Un progres semnificativ s-a realizat în anul 2008, prin înființarea 
711th Human Performance Wing (711 HPW), situată la baza aeriană 
Wright-Patterson. Misiunea acestei unități este de a promova și dezvolta 
soluții destinate îmbunătățirii performanțelor umane pentru personalul 
care evoluează în aer, spațiu și ciberspațiu, prin cercetare, educație și 
consiliere. Principalele arii de interes sunt reprezentate de evaluarea 
stării de sănătate (fizice, psihologice, cognitive, comportamentale) 
și a performanțelor personalului navigant, colaborarea om-mașină, 
strategii protective și de reziliență, educația și antrenamentul (AFRL).

Unitatea responsabilă de implementarea conceptului HPO în cadrul 
Marinei SUA este Unitatea de Cercetare Medicală Navală (NAMRU-D), 
lider mondial în domeniile pregătirii aeromedicale și toxicologiei. 

O altă instituție implicată în evaluarea tendințelor de evoluție a 
mediului de securitate, anticiparea necesităților combative pentru 
următorii 15-30 ani, dezvoltarea de programe avansate de luptă și 
care prezintă și o dimensiune HPO este United States Marine Corps 
Warfighting Laboratory/Futures Directorate (MCWL). În cadrul acestui 
organism, remarcăm proiectul The Marine Corps Science Fiction 
Futures, al cărui scop este de a combina prognozele despre evoluția 
fizionomiei conflictelor cu gândirea creativă de tip sci-fi, într-un efort 
valorificat analitic și în termeni de imagine.

Alte instituții implicate în promovarea HPO la nivelul forțelor 
armate ale SUA sunt: The 18th Aerospace Medicine Squadron, prin 
intermediul ‘human performance training teams’ (HTPP), Directoratul 
pentru biosisteme și antrenamentul performanței umane (HPTBD), 
Centrul pentru Resurse referitoare la Performanța Umană (Human 
Performance Resource Center-HPRC), o componentă educațională 
a Consorțiului pentru Sănătate și Performanță Militară (CHAMP), 
Brain Fitness Center (în cadrul Spitalului Militar Walter Reed), Centrul 
pentru Performanță Augmentată (Academia Militară West Point), 
Alianța colaborativă tehnologică pentru cogniție și neuroergonomie.  
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Alături de aceste organisme permanente, s-au dezvoltat multiple 
parteneriate de cercetare militaro-civile, în special cu universități 
sau corporații.

O nouă viziune a optimizării factorului uman a fost articulată 
în anul 2014, prin implementarea programului „Dimensiunea 
Umană” (Human Dimension), componentă a viziunii Forța 2025. 
Implementarea generalizată a HPO este considerată a fi parte a 
răspunsului de flexibilizare a forțelor militare într-o lume aflată în 
rapidă schimbare, cu o dinamică polivalentă și un grad crescut de 
incertitudine.

Scopul acestei inițiative a fost de a stabili un cadru general 
pentru evaluarea, integrarea și sincronizarea resurselor de training și 
educaționale, științifice și tehnologice, abordărilor medicale holistice 
și politicilor de resurse umane, programelor etc. în scopul susținerii 
profesiilor militare. În acest document, HPO a fost definită drept  
„un proces în care sunt utilizate cunoașterea, aptitudinile și 
tehnologiile emergente, cu scopul de a îmbunătăţi și păstra 
capacităţile individuale ale militarilor și ale organizaţiilor militare 
pentru a efectua sarcini esenţiale” (Army.mil).

O oportunitate pentru integrarea HPO în mediul militar, care a 
contribuit și la creșterea complexității și a gradului de sofisticare, s-au 
dovedit a fi și inițiativele președintelui Barack Obama în domeniul 
medical – BRAIN (2013) și Medicina de Precizie (2015). Deși nu se 
adresează în mod direct optimizării performanțelor, totuși o serie de 
teme de cercetare militare au putut fi avansate și au primit finanțare 
în cadrul acestor inițiative.

Retrospectiv, putem distinge trei abordări complementare – 
maximalizarea optimizării funcționale în cazul unui sistem biologic, 
ciborgizarea (utilizarea interfețelor om-mașină, a exoscheletelor, 
roboților militari) sau maximalizarea unor procese psihologice 
(individuale) sau sociologice (echipe, grupuri mai mari). După cum 
se va observa, un segment aparte va fi reprezentat de programele 
destinate îmbunătățirii funcțiilor senzoriale, cognitive și echilibrului 
emoțional, inițiative pe care le vom detalia în continuare.

În cadrul primei abordări, s-a pornit de la premisa că limitele 
maximale ale celulei și țesutului biologic sunt finite și încercările 
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de maximalizare a performanței pot produce modificări distructive 
ireversibile, astfel că accentul a fost pus pe identificarea unor 
abordări inovatoare. De exemplu, programul ElectRx a avut drept 
scop îmbunătățirea performanțelor fizice și mentale prin stimularea 
precisă a sistemului nervos periferic. Acest program încerca să 
realizeze strategii de neuromodulare și neurofeedback, care să 
permită o refacere și optimizare a performanțelor într-un timp mai 
scurt (DARPA-1).

Programul „In vivo Nanoplatforms” a studiat dezvoltarea unor 
clase noi de nanoparticule biocompatibile adaptative care să permită 
o monitorizare distribuită, persistentă și lipsită de riscuri atât în 
interiorul corpului uman (biologic, în extensie), cât și la nivelul mediului 
înconjurător (DARPA-2). Un alt proiect, „Safe Genes”, a studiat 
posibilitatea de a crea un set de soluții modulare și adaptabile care să 
permită implementarea unor tehnologii de editare genomică, inclusiv 
de corectare a unor defecte genetice sau inserare a unor gene care 
să producă un fenotip mai performant (ex. prin utilizarea tehnologiei 
CRISPR – Cas9) (DARPA-3).

Probabil că cele mai vizibile în plan public și mai interesante 
din punct de vedere științific sunt programele destinate optimizării 
performanțelor prin ciborgizare. Programul HAPTIX a avut în vedere 
realizarea unor interfețe neurale utilizate pentru proteze bionice, care 
să ofere un feedback prin intermediul unui implant la nivelul nervilor 
periferici (DARPA-4). Acest program vine în completarea inițiativei 
„Revolutionizing Prosthetics”, în cadrul căreia au fost dezvoltate două 
tipuri de proteze modulare bionice antropomorfice, ale căror versiuni 
perfecționate sunt deja în uz (DARPA-5).

Un program îndelung mediatizat a fost și „Restoring Active 
Memory” – RAM, care are drept scop realizarea unei neuroproteze 
wireless implantabile, de tip interfață creier-computer, care să poată fi 
utilizată atât în scop restaurativ (medical, în cazul veteranilor cu leziuni 
neurologice), cât și augmentativ. Deși s-au înregistrat unele progrese 
remarcabile, în special în domeniul analizei encefalografice de mare 
acuratețe și al microelectrozilor, totuși neuroprotezele implantabile 
hipocampice rămân încă un deziderat (DARPA-6). 
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În plan operațional, menționăm programul Preservation of 
the Force and Family Task Force (POTFF-TF) (USSOCOM), destinat 
militarilor din forțele speciale americane (Special Operations Forces/
SOF). Programul se adresează luptătorilor SOF în dubla lor calitate, 
de membri ai propriilor familii, dar și ai „familiei” militare, dorindu-se 
integrarea holistică a tuturor factorilor care contribuie la atingerea și 
menținerea performanțelor pe o perioadă de două sau trei decenii 
(considerată a fi durata vieții operaționale a unui luptător SOF). 
În cadrul acestui program, sunt implicați psihologi, consultanți pe 
probleme maritale, antrenori și preparatori sportivi, medici, preoți etc., 
cu scopul de a realiza o „întreţinere preventivă”, altfel spus, identificării 
timpurii, conștientizării, prevenției, construirii rezilienței și strategiilor 
de coping, reintegrării sociale și familiale, astfel încât să se prevină 
apariția unor probleme cronice. 

Un accent deosebit este pus pe dimensiunea psihologică, în 
special dezvoltarea rezilienței la stres și îmbunătățirea performanțelor 
cognitive și comportamentale colective. Având în vedere că profilul 
misiunilor SOF presupune perioade îndelungate de separare de familie 
în spații geografice uneori foarte diferite, implică misiuni clandestine și 
cu risc crescut, se urmărește și optimizarea „performanţelor sociale”, 
sub forma stabilirii și păstrării unor relații deschise și fructuoase, în 
special în cadrul familiilor. Componenta de HPO se referă în special la 
nutriția de performanță, medicina sportivă, elemente de psihologie 
sportivă. Remarcabilă este și existența unei componente care se 
adresează performanței spirituale, destinată „îmbunătăţirii credinţelor 
spirituale esenţiale/identitate, valorilor, conștientizării, modului de 
relaţionare și experienţelor” (Ib.) în interiorul și dincolo de experiența 
religioasă. 

Un interes deosebit îl reprezintă și posibilitatea ca alte state sau 
entități ostile să utilizeze metode de optimizare și augmentare a 
performanțelor luptătorilor, capabile să ofere superioritatea față de 
militarii convenționali. În această logică se încadrează și declarația 
subsecretarului de stat Bob Work (SUA), din anul 2015, privind 
dezvoltarea de către alte țări a „operaţiilor cu indivizi augmentaţi” 
(„Enhanced Human Operations”) (Work, 2015).
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În mediul civil, cea mai importantă agenție din SUA implicată în 
cercetarea HPO este National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), în special prin programul de cercetare al factorului uman (The 
Human Research Program/HRP). Domeniile prioritare de studiu au în 
vedere factorii care afectează sănătatea și performanța echipajelor în 
condiții de izolare prelungită, expunere la radiații cosmice, efectele 
biologice generate de microgravitație etc.

Alte instituții civile implicate în diverse nișe ale optimizării 
performanței umane sunt Sandia National Laboratories, Lawrence 
Livermore National Laboratory, Center for Applied Brain and Cognitive 
Sciences (consorțiu realizat între Universitatea Tufts și U.S. Army 
DEVCOM Soldier Center).

Expunerea la această cultură a îmbunătățirii încă din perioada 
învățământului universitar a facilitat demersul ulterior din perioada 
serviciului militar. Menționăm câteva dintre centrele HPO din mediul 
academic american: Centrul de Cercetare a Performanței Umane a 
Luptătorului (Universitatea Pittsburg), Laboratorul de Performanță 
Umană (Universitatea Conneticut), Departamentul de Sănătate 
și Performanță Umană (Universitatea Hudson), Centrul pentru 
Performanță Umană UCSF (Universitatea din California), Centrul de 
Bioinginerie Avansată pentru Supraviețuire (GeorgiaTech), Laboratorul 
pentru cercetarea creierului și cogniției (Universitatea Ilinois) etc.

Canada. În anul 2017 a fost publicat raportul „Identifying Ethical 
Issues of Human Enhancement Technologies în the Military” (Girling, 
Thorpe, Auger, 2017), redactat de oficiali din cadrul Agenției de 
Cercetare și Dezvoltare a Apărării din Canada (Defence Research and 
Development Canada/DRDC). Mesajul principal al acestui document 
este că aplicațiile HPO în mediul militar necesită o reviziure a politicilor, 
mediului legislativ, seturilor de valori și codurilor etice utilizate în 
prezent, în absența cărora nu vor putea fi complet evaluate și introduse 
în uz de către forțele armate. Definirea cadrului etic încă din perioada 
de dezvoltare a acestor tehnologii va permite o implementare rapidă 
și cu riscuri reduse, astfel încât forțele armate să își poată păstra 
competitivitatea în fața adversarilor. În raport sunt prezentate 34 de 
tehnologii HPO emergente, încadrate de autori în trei mari categorii: 
fiziologie, computațional/cognitiv, automatizare/robotice.
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Început în anul 2018, programul „Inovaţie pentru Excelenţă în 
Apărare și Securitate” (The Innovation for Defence Excellence and 
Security/IDEaS) (DND) prezintă mai multe secțiuni dedicate optimizării 
performanței umane, astfel: augmentarea performanței cognitive, 
predicția și optimizarea performanței personalului militar, optimizarea 
performanței în medii climatice extreme.

În anul 2021, Defence Research and Development Canada (DRDC) 
a dat publicității raportul „Soldier Information Presentation and 
Cognitive Load” (Hollands, 2021), în care sunt prezentate diverse 
modalități de îmbunătățire a eficienței personalului prin diminuarea 
gradului de încărcare fizică și cognitivă și creșterea rezilienței, protecției 
și mobilității. 

În domeniul civil se remarcă interesul pentru epidemiologia 
augmentării cognitive în rândul studenților și implicațiile asupra 
sănătății, performanțelor academice și eticii (Kudlow, Treurnicht 
Naylor, Xie, McIntyre, 2013, pp. 360-365). În acest sens, subliniem 
și înființarea, în 2007, a unui important centru de neuroetică – The 
National Core for Neuroethics la University of British Columbia (UBC). 

Marea Britanie a adoptat, la nivelul forțelor armate, începând cu 
anul 2018, programul „OPSMART”/Optimising Human Performance 
Through Stress Management and Resilience Training (Army.mod), 
în scopul identificării timpurii a problemelor psihologice, creșterea 
gradului de reziliență mentală, optimizarea calității vieții. Se accentuează 
importanța dezvoltării rezilienței mentale, care are rolul de a contribui la 
reglarea factorilor de stres psihologic și a emoțiilor emergente generate 
în condiții de stres operațional, precum suprasolicitarea informațională 
și senzorială, complexitatea, frica, anxietatea, deprivarea de somn, 
oboseala, presiunea timpului și condițiile climatice extreme.

În anul 2020, Ministerul Apărării din Marea Britanie, alături de Biroul 
de Planificare a Apărării al Bundeswehrului, a dat publicității raportul 
„Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm” (MoD, 2020), 
în care sunt analizate aspecte legate de definirea augmentării umane, 
tehnologiile implicate, aspecte etice și legale, implicații pentru societate 
și pentru apărare. Sunt enumerate principalele tehnologii emergente, 
estimate și plauzibile, care pot fi utilizate în scop augmentativ și cu 
relevanță pentru instituțiile militare.
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În anul 2021, Armata Britanică a publicat raportul „Future Soldier” 
(British Army, 2021, p. 9), în care sunt menționate direcții de 
modernizare pentru următoarele decade. Una dintre aceste măsuri 
este și un plan pentru „Sănătate, performanţă și bunăstare”, cu scopul 
obținerii dominantei în planurile fizic, cognitiv și social. Implementarea 
va fi efectuată utilizând inclusiv echipe specializate multidisciplinare 
(Force Mental Health Team), capabile să promoveze sănătatea mentală, 
bunăstarea și performanțele militarilor.

Franța, membră a selectului club al națiunilor nucleare, are 
în componență întreg spectrul de specialități militare capabile să 
acționeze în orice mediu fizic și oriunde pe glob. Menționăm, în special, 
ca instituție de excelență în domeniul HPO, Institutul de Medicină și 
Fiziologie Spațială (MEDES), implicat în selecția, antrenamentul și 
recuperarea post-misiune a astronauților francezi sau Agenția Spațială 
Europeană/ESA. 

În anul 2014, în cadrul raportului „Les impacts de la convergence 
technologique sur les accords de désarmement et de maîtrise des 
armements” (FRS, 2014), realizat de către Fondation pour la Recherche 
Stratégique din Paris, regăsim o secțiune în care sunt discutate metodele 
de îmbunătățire a performanțelor fizice și cognitive și potențialele 
aplicații în domeniul militar. Sunt menționate cercetările efectuate de 
către DARPA (SUA), dar și de către Franța, precum exoscheletele, noile 
opțiuni farmacologice cu aplicabilitate în creșterea rezilienței la stres 
și în neuroaugmentare, interfețele creier-computer, noi dezvoltări ale 
neuroimagisticii și monitorizării performanțelor în timp real etc. 

În anul 2016, revista Études de l’IRSEM a reputatului Institut de 
Cercetare Strategică a Școlii Militare din Paris (Institut de Recherche 
Stratégique de l’Ecole Militaire), a dedicat numărul 42 (Colin, 2016) 
dezbaterii impactului sociologic produs de utilizarea tehnologiilor de 
augmentare a performanțelor în domeniul militar (în original, „L’Homme 
augmenté, réflexions sociologiques pour le militaire”). Sunt specificate 
și o serie de domenii conexe îmbunătățirii performanțelor, precum 
biologia sintetică, biotehnologiile avansate, medicina regenerativă, 
bioinformatica sau inteligența artificială. 
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În anul 2019, oficiali ai Ministerului Forțelor Armate franceze au 
declarat intenția realizării unor programe de cercetare destinate 
„soldaţilor augmentaţi”, în scopul obținerii „superiorităţii operaţionale 
a forţelor armate într-un context strategic provocator”, respectând, 
în același timp, regulile care guvernează dreptul militar, umanitar și 
„valorile fundamentale ale societăţii noastre” (E&T, 2020).

Germania acordă o importanță deosebită impactului social și 
academic generat de utilizarea de substanțe nootrope, abordarea fiind 
din perspectiva sănătății publice și a eticii academice. 

Pe teritoriul Germaniei se află unul dintre cele mai avansate centre 
HUP din Europa – The European Astronaut Centre (EAC), situat lângă 
orașul Cologne. Acest centru de excelență al ESA este implicat în selecția, 
antrenamentul, suportul medical, supravegherea astronauților, dar și a 
familiilor acestora în timpul pregătirii și în timpul zborului.

În domeniul militar, remarcăm raportul „Human Performance 
Optimization and Enhancement” (MCDC), dat publicității în martie 
2021. Acesta a fost realizat în cadrul unui program multinațional sub 
coordonarea cdr. dr. Christian Haggenmiller din cadrul German Institute 
for Defence and Strategic Studies. Raportul dorește să ofere o viziune 
argumentată și o stratificare a tehnologiilor cu potențial augmentativ 
din perspectiva interoperabilității și utilității pentru armatele moderne 
în contextul posibilelor scenarii conflictuale. O atenție deosebită este 
acordată standardizării terminologiei și aspectelor etice și legale din 
perspectiva implementării tehnologiilor augmentative.

Israelul este un alt stat care a realizat investiții semnificative în 
programele de îmbunătățire a performanțelor militarilor, demers 
susținut de importul de tehnică militara de vârf din SUA, industria 
autohtonă de apărare și baza de cercetare și tehnologică de excepție. 
O notă particulară o reprezintă tehnicile de antrenament psihologic 
bazate pe elemente culturale tradiționale și utilizarea tehnologiilor 
emergente (inteligență artificială, robotică militară, drone).

În mediul academic, remarcăm interesul pentru stabilirea unui 
cadru etic și de reglementare a neuroaugmentarii, interfețelor  
creier-computer, inteligenței artificiale, infracțiunilor cibernetice 
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(CSRCL) etc. Dimensiunea etică a neuroaugmentarii este în mod 
specific analizată de către o subcomisie de neuroetică din cadrul 
Academiei de Științe a statului Israel. Remarcabile sunt și cercetările 
de neuropsihologie destinate înțelegerii substratului emoțional al 
conflictului israeliano-palestinian, precum și a condițiilor care ar facilita 
o pace stabilă.

Australia a stabilit, începând cu anul 2017, prin intermediul  
The Defence Science and Technology Group (DSTG), alături de mai 
multe universități autohtone, corporații și alte agenții guvernamentale 
și stakeholderi, un consorțiu dedicat cercetării aplicative în domeniul 
performanței umane pentru diversele categorii de specialități militare, 
denumit Human Performance Research Network (HPRnet). Această 
rețea de experți reprezintă un bazin pentru formarea echipelor 
interdisciplinare care participă la proiecte de cercetare focalizate 
pe aplicarea HPO în domeniul militar și colaborare internațională.  
Domeniile de interes sunt vaste, cuprinzând optimizarea 
performanțelor fizice, a celor cognitive, creșterea rezilienței, lupta în 
medii și condiții climatice extreme, optimizarea nutriției și somnului, 
genetica performanței etc.

Forțele navale australiene au în desfășurare un program propriu 
dedicat menținerii stării de sănătate și a calității vieții, denumit 
Navy People Wellbeing Program (Navy.gov). Acest program prezintă 
multe dintre elementele întâlnite în HPO – preocuparea pentru 
sănătate mentală, calitatea vieții, reziliența psihologică, optimizarea 
performanțelor fizice, petrecerea timpului liber etc. 

La nivelul Alianței Nord-Atlantice, în anul 2009 a fost organizat 
la Sofia simpozionul „Human Performance Enhancement for NATO  
Military Operations”. Scopurile întâlnirii au fost explorarea posibilităților 
teoretice și a limitelor etice asociate conceptului HPO care pot fi 
aplicate în cadrul operațiunilor NATO. 

Concluziile acestei întâlniri au reliefat faptul că tehnologia de 
augmentare a performanțelor nu este încă operațională, nu sunt 
formulate propuneri de cercetare concrete, nu este stabilit un cadru 
etic și nu sunt dezvoltate sinergii la nivelul statelor membre ale NATO 
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în această direcție. Recomandările emise au încercat să clarifice unele 
aspecte și să reducă decalajul în acest domeniu: stabilirea unor bareme 
separate care să desemneze starea de fitness și sănătate de standardele 
de performanță, elaborarea unui cadru etic minimal, realizarea unor 
programe de cercetare medicale între armatele statelor membre 
ale NATO pe această tematică, stabilirea unui fundament de la care 
să fie realizate programele de HPO destinate trupelor operaționale  
(Sofia, 2009).

În anul 2017, s-a desfășurat workshopul „Human Performance 
Programs în Special Operations Forces”, găzduit de NATO Special 
Operations Headquarters (NSHQ) (WHOOP, 2017). Au participat decidenți 
și oameni de știință din 25 de țări, discuțiile evoluând în jurul stabilirii 
unor platforme de organizare, terminologie și indicatori comuni care să 
fie utilizați pentru îmbunătățirea sau demararea unor noi programe de 
optimizare a performanței umane pentru operatorii SOF.

În octombrie 2021, s-a desfășurat la Roma simpozionul „Applying 
Neuroscience to Performance: From Rehabilitation to Human Cognitive  
Augmentation” (events.sto.-1), ale cărui lucrări au vizat aplicații ale 
neuroștiințelor în domeniul militar, identificarea unor neurotehnologii 
emergente de interes, colaborarea dintre cercetătorii din statele 
membre ale NATO în domeniul neuroștiințelor aplicate și 
neurotehnologiilor pentru personalul militar, alte profesii solicitante 
sau un medii extreme.

În toamna anului 2022, în colaborare cu NATO Center of Excellence 
for Cold Weather Operations, urmează să se desfășoare simpozionul 
„Human Performance and Medical Treatment and Support During Cold 
Weather Operations” (events.sto.-2), care are în vedere dezvoltarea 
activităților de cercetare biomedicală pentru operațiunile desfășurate 
în mediul arctic și în condiții meteorologice adverse.

Mai multe aspecte incluse sau asociate conceptului HPO au fost 
dezbătute și cu ocazia altor simpozioane ale NATO: Human-Autonomy 
Teaming: Supporting Dynamically Adjustable Collaboration (NATO 
STO, 2014), Improving Human Effectiveness Through Embedded 
Virtual Simulation (sto.nato-1, 2014), Assessment of Augmentation 
Technologies for Improving Human Performance (sto.nato-2, 2017).
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Relevant este și faptul că, la începutul anului 2022, pe site-ul Science 
and Technology Organization (sto.nato-3) putem identifica nu mai 
puțin de 14 proiecte aflate în desfășurare, care se referă sau prezintă și 
o componentă HPO. Temele abordate de aceste proiecte sunt diverse 
și au un pronunțat caracter multidisciplinar, astfel: monitorizarea 
stresului piloților prin intermediul interfețelor creier-computer, realizarea 
de contramăsuri la încărcarea cognitivă prelungită și/sau deprivarea 
de somn în condiții operaționale, „etica operaţională”, utilizarea 
tehnologiei blockchain în cazul senzorilor medicali portabili/mobili, 
identificarea și prevenția leziunilor organice cauzate de utilizarea 
navelor marine de mare viteză etc.

La nivelul Uniunii Europene, conceptul a fost dezbătut în special 
din perspectiva cadrului etic și legal. Un prim raport, dat publicității 
în anul 2008, denumit „Converging Technologies and their impact on 
the Social Sciences and Humanities (CONTECS)” (Andler et al., 2008), 
finanțat de Comisia Europeană, menționează tehnicile de îmbunătățire 
a performanțelor umane ca având un potențial crescut de convergență 
și un impact științific, economic și politic important. Pe lângă un „state 
of the art” al tehnicilor și metodelor de HPO, sunt realizate și o serie 
de observații legate de cadrul etic și legislativ comunitar, diferențele 
de abordare științifică, atitudine publică și legislație întâlnite în Statele 
Unite și Uniunea Europeană, precum și posibilele aplicații în domeniile 
educației, medicină și sănătate publică sau în cel militar. 

În anul 2009, raportul „Human Enhancement”, redactat de 
către „Science and Technology Options Assesment”, organism din 
cadrul Parlamentului European, aprofundează interesul comunitar 
pentru HPO. Îmbunătățirea umana este definită în acest raport drept 
„modificarea cu scopul de a îmbunătăţi performanţa umană individuală 
prin metode bazate pe știinţă și tehnologie la nivelul corpului uman”, 
accentuându-se distincția dintre intervențiile cu scop restaurativ 
și preventiv nonaugmentative, cele terapeutice și augmentări 
nonterapeutice (estetice sau funcționale) (STOA, 2016). 

Interesul pentru optimizarea performanțelor s-a manifestat și sub 
forma unor proiecte care au explorat diverse elemente de interes pentru 
viitorul societății europene. Astfel, proiectul ENHANCE (FP6) (Cordis-1) 
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a examinat etica îmbunătățirii performanțelor în patru zone de interes 
aplicativ – neuroaugmentare, prelungirea vieții, augmentarea afectivă 
și performanța fizică. Scopul a fost înțelegerea cadrului etic și filosofic 
asociat utilizării unor tehnologii cu dublă implicabilitate, dincolo de un 
demers terapeutic. 

Proiectul ECD (Cordis-2) a investigat aspecte etice și socio-politice 
întâlnite în neuroștiințe, inclusiv despre optimizarea performanțelor ca 
metode nonterapeutice, nonrestaurative și nonpreventive.

Proiectul ETHICBOTS (Cordis-3) a abordat aspecte de tehnoetică 
referitoare la ciborgizare într-o manieră interdisciplinară, cercetarea 
incluzând experți în inteligența artificială, etică, filosofia științei, 
psihologie și științe cognitive. 

Proiectul EURON (Cordis-4) a cercetat aspecte ale roboticii de interes 
pentru augmentarea umană, inclusiv aspecte privind ciborgizarea 
invazivă prin interfețe implantabile creier-computer. O preocupare 
aparte a reprezentat-o scenariul nedorit în care tehnologiile HPO ar 
permite obținerea unor performanțe sensibil mai mari decât cele 
umane, care să reprezinte privilegiul doar al unei caste. 

Proiectul ENHANCEMENT ETHICS (Cordis-5) a pus în discuție 
aspectele etice din perspectiva eticii virtuții și a dorit să identifice și 
să exploreze dimensiunea filosofică a proprietății materialului biologic 
relativ la ideea de augmentare a performanțelor umane. 

Proiectul FABRICED (Cordis-6) a vizat în ce măsură o serie de 
biotehnologii și tehnologii emergente utilizate în scop terapeutic pot fi 
ajustate și reconvertite ca metode de augmentare (controlul emoțional, 
îmbunătățirea cognitivă, îmbunătățirea performanțelor fizice). 
Impactul etic a fost studiat din perspectiva autonomiei individuale, 
natura umanității și justiția socială și la nivelul sistemului de sănătate.

Proiectul ETHENTECH (Cordis-7) a cercetat implicațiile etice și 
impactul public al aplicațiilor de micro- și nanotehnologie în domeniul 
neuroimplanturilor și al neuroaugmentării. Au fost aduse în discuție 
aspecte privind siguranța în utilizare, riscurile privind modificări ale 
personalității și modul în care pot amprenta unele aspecte culturale 
referitoare la îmbunătățirea personală.

Un alt proiect european de anvergură dezvoltat în cadrul H2020 
FET Flagship Project este și Human Brain Project, destinat stimulării 
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și accelerării neuroștiințelor, inteligenței artificiale și interfețelor  
creier-mașină (Human Brain Project). Două proiecte cu obiective de 
nișă au fost asociate cu acest megaproiect ambițios.

BrainScaleS (Brain-inspired multiscale computation in neuromorphic 
hybrid systems) (BrainScaleS today, 2020-2023), desfășurat între 
anii 2011 și 2015, a implicat 19 grupuri de cercetători din 10 țări 
comunitare. Proiectul a avut drept scop înțelegerea și emularea funcției 
și a interacției dintre scale temporale și spațiale multiple implicate în 
procesarea informațiilor la nivelul cerebral. 

CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII  
PERFORMANȚELOR UMANE
Termenii „nootropic” și „substanţă nootropă” au fost introduși 

în vocabularul medical de către medicul belgian de origine română 
Corneliu Giurgea, care a sintetizat piracetamul, prima substanță 
farmaceutică cu proprietăți nootropice, în anul 1964, pentru 
firma Union Chimique Belge.

Profesorul Corneliu Giurgea a fost un vizionar, care a prevăzut 
dezvoltarea ideii de neuroaugmentare de la o practică empirică, 
aproape clandestină, către o nișă acceptată, putând fi considerat unul 
dintre precursorii acesteia – „omul nu va aștepta pasiv milioane de ani 
până când evoluţia îi va oferi un creier mai bun”. 

În prezent, în domeniul civil, remarcăm rolul Academiei Naționale 
de Educație Fizică și Sport (ANEFS) în pregătirea sportivă și cercetarea 
factorilor care afectează performanța umană. Facultățile de Educație 
Fizică și Sport din țară, pe lângă activitatea didactică și de formare 
profesională, au dezvoltat centre specializate pentru studiul 
performanței umane: Centrul de Cercetare pentru Performanță 
Umană (Universitatea Oradea, Universitatea Pitești), Centrul de 
Cercetări pentru Performanță Umană (Universitatea Bacău), Centrul 
de Consultanță și Asistență pentru Performanța Umană (Brăila).

În domeniul psihologiei și neuroștiințelor, subliniem impactul 
Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al 
Academiei Române, al Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere 
și Psihoterapie Experiențială și al programului de studii aprofundate 
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de Psihologie Aplicată în domeniul Securității Naționale din cadrul 
Facultatății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din 
București, și The International Institute for the Advanced Studies of 
Psychotherapy and Applied Mental Health din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. 

Un moment deosebit a fost selecția celor doi cosmonauți români 
Dumitru Prunariu și Dumitru Dediu, primul efectuând și zborul în spațiu 
(Intercosmos 40), în mai 1980. Tot în această perioadă, împreună 
cu Institutul de Fiziologie Normală și Patologică, s-au elaborat 
experimentele biomedicale și psihologice „MIOCARD”, „RHEO”, 
„INFORMAȚIA” și „IMUNITATEA” (Prunariu, 1982).

După acceptarea României în structurile euroatlantice, Institutul 
Național de Medicină Aeronautică și Spațială „Gl.dr.av. Victor Anastasiu” 
din București, a fost modernizat și adus la standarde internaționale, 
putând desfășura evaluarea piloților romani și aliați. Cercetarea în 
domeniul aerospațial și performanța umană în condiții deosebite 
sunt prezentate la congrese naționale și internaționale, precum și în 
Revista de medicină și psihologie aeronautică, înființată în anul 1997  
(inmas.ro).

Centrul de Medicină Hiperbară și al Scufundărilor din Constanța 
este o altă instituție care poate realiza evaluări de medicină scafandrică 
și hiperbară, inclusiv terapii hiperbare (medicinahiperbara.ro).

O instituție militară cu rol în asistența psihologică este și Centrul 
național militar de psihologie și sănătate comportamentală din cadrul 
Direcției Generale Management Resurse Umane din Ministerul 
Apărării Naționale. Reorganizată în anii 2014 și 2018, această instituție 
desfășoară activități de profilaxie și combatere a stresului operațional 
specific misiunilor militare, prin pregătirea psihologică a personalului și 
identificarea din timp a cazurilor sensibile care pot determina tulburări 
psiho-comportamentale. 

O altă instituție cu atribuții în sfera optimizării comportamentale 
este și Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, care 
are „atribuţii de exercitare a actului psihologic, învestit cu autoritate de 
reglementare, îndrumare, coordonare și control în domeniul activităţii 
de psihologie desfășurată de către structurile de profil și personalul 
specializat” (mai.gov.ro).
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Alte organizații românești implicate în cercetarea performanței 
sportive sunt Institutul Național de Medicină Sportivă (psihodiagnoză 
și asistență), Centrul de cercetări pentru probleme de sport, secțiile 
și facultățile de educație fizică. Activitatea acestor organizații este 
susținută de către Comisia Română de Psihologia Sportului, membră 
a Consiliului Științei Sportului din Romania și a Federației Europene de 
Psihologie a Sportului și Activităților Corporale.

ASPECTE ALE APLICĂRII CONCEPTULUI HPO  
ÎN ROMÂNIA: CENTRUL DE COMPETENȚĂ STARWALKER 
DIN CADRUL INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE SPAȚIALE (ISS), 
MĂGURELE, ROMÂNIA
Centrul de Competență STARWALKER reprezintă o platformă 

colaborativă științifico-tehnologică cu scopul de a stimula și consolida, 
la nivel național, domeniul contramăsurilor asociate zborului spațial 
uman cu echipaj uman în condiții adverse, prin dezvoltarea de soluții 
adecvate de contracarare a efectelor adverse fiziologice și psihologice 
cauzate de expunerea prelungită la MICE (Micro-gravity, Isolated and 
Confined Environment – microgravitație, izolare și recluziune fizică 
și mentală). Conform documentului constitutiv, scopul Centrului de 
Competență STARWALKER, ce are la bază colaborări interdisciplinare 
naționale/internaționale, atât din sectorul științific, cât și din cel 
industrial, se adresează unei nișe particulare și constă în: „asistarea, 
antrenarea și recuperarea echipajului uman (astronauţii) înainte/în 
timpul/după zborul spaţial prelungit prin intermediul feedback-ului 
informaţional asistat, prin controlul neuromuscular și prin antrenarea 
controlului mental”.

Centrul de Competență STARWALKER a luat ființă în urmă unui 
proiect finanțat de Agenția Spațială Română (ROSA), în cadrul 
Programului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare „Tehnologie 
Spaţială și Cercetare Avansată STAR” („Space Technology and Advanced 
Research”). Gazda legală a Centrului de Competență în Tehnologii 
Spațiale în sprijinul Zborului Spațial cu Echipaj Uman STARWALKER 
este reprezentată de Institutul de Științe Spațiale (ISS) (spacescience.
ro) prin Laboratorul de Aplicații Spațiale pentru Sănătate și Securitate, 
situat în Măgurele, România.
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Proiectele dezvoltate în cadrul Centrului STARWALKER integrează 
expertiza interdisciplinară a experților în științele inginerești, medicină 
umană, științe naturale, științe sociale, management, derulând, în 
același timp, întregul efort de inginerie conform metodologiei de 
Inginerie a Sistemelor (Systems Engineering/SE) ca abordare standard 
pentru Agenția Spațială Europeană (European Space Agency/ESA) în 
echilibrarea între nevoile părților interesate și progresul tehnologic.

Principalele obiective ale Centrului STARWALKER sunt: dezvoltarea 
capacității științifice și tehnologice naționale de a participa la activități 
de zbor spațial cu echipaj uman; angrenarea comunității de cercetare 
și industrie din România și asistența oferită acesteia din urmă în 
participarea la activitățile ESA și transfer tehnologic; promovarea 
activităților interdisciplinare de educație și conștientizare publică în 
domeniul de cercetare vizat; diseminarea rezultatelor în publicății 
științifice, conferințe, ateliere tematice și seminarii; stabilirea de 
contacte și cooperări cu entități din Europa și din lume.

Aplicațiile profesionale de performanță umană prevăzute 
în STARWALKER au un puternic potențial de transfer tehnologic 
pentru realizarea de produse și servicii comerciale din domeniul 
contramăsurilor către sectorul spațial și, totodată, către societate 
sub formă de spin-off-uri terestre. Dintre comunitățile care pot 
beneficia de rezultatele STARWALKER în plan societal, se pot menționa 
următoarele grupuri țintă cu interes în creșterea performanței umane: 
entitățile cu profesii solicitante (militari, pompieri, trupe speciale, 
scafandri etc.); comunitatea sportului; comunitatea medicală privind 
prevenția la apariția unor afecțiuni și recuperarea sănătății și a forței de  
muncă etc. Exemple de spin-off-uri pot fi aplicațiile destinate 
îmbunătățirii performanței umane în condiții extreme, în special 
reziliența la stresul fiziologic și încărcarea cognitivă maximală o perioadă 
îndelungată în condiții adverse, reabilitare și recuperare motorie 
postraumatică, optimizarea performanțelor sportive, aprofundarea 
managementului informațional la nivelul organismelor biologice etc.

O atenție deosebită a fost acordată metodelor de evaluare, 
antrenare, recuperare neuromusculară înainte/în timpul/după zborul 
spațial, fiind aplicată o metodologie originală de antrenament de 
precizie, bazată pe diverse tipuri de feedback în timp real (vizual, 
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auditiv, haptic etc.) furnizate la mișcarea subiectului uman pentru a 
îmbunătăți forța musculară, precizia mișcării și calitatea mișcării. 
Această metodologie a fost îndelung studiată și este evaluată în 
vederea operaționalizării și testării în condiții simulate de zbor spațial.

Alte activități au vizat dezvoltarea unui miotonometru inovativ 
ce caracterizează proprietățile mecanice ale musculaturii striate de 
suprafață prin măsurarea perturbărilor mecanice de-a lungul fibrei 
musculare (monitorizare proximală și/sau distală) (Mustone), precum 
și participarea la experimente internaționale în facilități analoage 
microgravitației de tip Dry Immersion.

Aplicația Embedded Emotion Assessment System a avut drept scop 
realizarea unei soluții de analiză video, cu consum energetic redus, 
destinată evaluării emoțiilor exprimate facial în vederea estimării 
gradului de adaptare la programul zilnic și de status psihologic a 
astronauților implicați în zboruri de lungă durată. 

Interesul pentru evaluarea performanțelor astronauților s-a 
reflectat și în cadrul unor alte activități de identificare și clasificare 
neinvazivă și non-contact a indicatorilor care permit detectarea 
tulburărilor de limbaj. Acești indicatori și-au demonstrat utilitatea în 
evaluarea gradului de afectare emoțională și alterarea performanței în 
condiții reale de zbor spațial. Cercetările au implicat analiza discuțiilor 
purtate de astronauții americani din programele Mercury, Gemini și 
Apollo.

Alte activități au vizat conexiunea dintre o activitate motorie sau 
exercițiul mental și activitatea cerebrală în diferite condiții, în funcție 
de calitatea și cantitatea informațiilor oferite subiecților (cu/fără 
feedback).

Există și o inițiativă de implementare a metodelor de calcul paralel, 
utilizându-se metode specifice inteligenței artificiale, cu beneficii în 
reducerea semnificativă a timpului dedicat proiectării soluțiilor, rulării 
propriu-zise a algoritmilor, ca și în vederea creării unor tehnologii 
potrivite condițiilor și cerințelor impuse de utilizarea lor în zborurile 
spațiale.

O direcție recentă de cercetare este reprezentată de posibilitatea 
utilizării metodelor de stimulare neinvazive transcraniene (magnetice, 
electrice, cu ultrasunete sau laser) pentru terapia durerii în timpul 
zborului spațial și în accelerarea recuperării neuromusculare post-zbor. 

Aplicaţia 
Embedded 

Emotion 
Assessment 

System a avut 
drept scop 

realizarea unei 
soluţii de analiză 
video, cu consum 
energetic redus, 

destinată 
evaluării 
emoţiilor 

exprimate facial 
în vederea 

estimării 
gradului de 
adaptare la 

programul zilnic 
şi de status 

psihologic a 
astronauţilor 

implicaţi în 
zboruri de lungă 

durată.



Numărul 2/2022 180

Cosmin DUGAN • Robert-Ionuț STANCIU • Cristian VIZITIU

În viitorul apropiat, alături de parteneri universitari și medicali, 
se dorește realizarea unui Centru pentru Sănătate Ocupațională și 
Performanță Umană (CSOPU), care va încorpora în structură și un 
Departament pentru sănătate, contramăsuri și performanță în zborul 
spațial și medii extreme (ESCAPADE). Centrul are în vedere, în special, 
proiecte interdisciplinare de cercetare și aplicative din domeniul 
medical, psihologie, inginerie, sport, etică. O atenție deosebită va fi 
acordată elaborării de strategii de prevenție și monitorizare etică a 
performanțelor profesionale în scopul conștientizării, identificării  
rapide și prevenției epuizării neuro-psihologice la locul de muncă 
(burn out-ului) și realizării unei culturi organizaționale și strategiilor 
instituționale de sănătate în scopul prevenției bolilor cronice 
netransmisibile și optimizării individualizate a performanțelor 
profesionale în cazul persoanelor active (profesii uzuale, solicitante, 
speciale).

CONCLUZII
Considerăm că se impune dezvoltarea unei viziuni autohtone, 

bazată pe cercetări care să răspundă unor nevoi intrinseci, referitoare 
la elaborarea și implementarea unor programe de optimizare a 
performanței umane pentru profesiile solicitante. Existența unei  
tradiții românești civile în domeniul performanțelor sportive, 
valorificarea tehnicilor originale de pregătire și protecție psihologică, 
instrucție și, eventual, integrarea unor metode de medicină tradițională 
românească, alături de experiența specialiștilor și medicilor civili 
și militari acumulată în cadrul misiunilor internaționale reprezintă 
o bază semnificativă pentru aplicarea conceptului de optimizare 
a performanţelor umane în cadrul programului național de HPO. 
Având în vedere demersul nostru, avansăm propunerea înființării de 
instituții civile și militare (departamente, laboratoare de cercetare, 
centre, institute) dedicate implementării conceptelor de optimizare 
a performanței umane pentru profesiile solicitante cu importanță 
deosebită.

Conceptul de optimizare a performanţelor umane reprezintă un 
domeniu interdisciplinar care poate servi drept „creuzet tehnologic” 
pentru cercetarea de avangardă în domeniile medicinei și psihologiei, 
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a tehnologiilor aplicate în domenii emergente inteligenţei artificiale 
și ramurilor conexe. Dezvoltarea tehnologică accelerată a crescut 
probabilitatea de materializare a „surprizelor tehnologice” bazate pe 
străpungeri de nișă, generatoare de asimetrii în piața informațională. 
Ramificațiile domeniilor menționate sunt vaste și prezintă un potențial 
comercial și militar deosebit.

Dezvoltarea de contramăsuri la factori de agresiune specifici 
din cadrul profesiilor solicitante civile și militare reprezintă o altă 
direcție de valorificare a conceptului de optimizare a performanţei 
umane. Această abordare pragmatică, întâlnită în cazul unor profesii 
speciale (astronauți, scafandri de adâncime, alpiniști, sportivi extremi, 
exploratori arctici etc.) poate genera soluții inovatoare capabile de 
„revoluţii” în domeniul sistemelor de armament sau atingerii unui prag 
maximal de performanță umană (utilizat în cadrul operațiilor cu indivizi 
augmentați – enhanced human operations). 

O abordare mai generală permite elaborarea de contramăsuri în 
cazul unor situații comune întâlnite frecvent în mediul profesional 
(deprivarea de somn cronică sau un timp mai îndelungat, încărcarea 
cognitivă prelungită, oboseala neurovizuală, scăderea performanțelor 
operative în cursul unor activități prelungite, scăderea capacității de a 
lupta din cauza oboselii fizice etc.).

În mod particular, subliniem importanța cercetării epidemiologice 
și identificarea măsurilor legislative și de organizare a activității, 
precum și a contramasurilor în cazul sindromului de burn out.  
Deși frecvent invocat și studiat în relație cu profesia medicală, acesta 
poate fi întâlnit (și, în aceeași măsură, subdiagnosticat!) și în cazul  
altor profesii, civile sau militare, de răspundere, precizie și cu impact 
socio-economic major.
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După obţinerea independenţei de stat, care a fost urmată și de revenirea 
Dobrogei în cadrul statului român, România a devenit o ţară maritimă, astfel 
că s-a pus problema creării, alături de flota comercială dunăreană, a uneia 
maritime, cu capital de stat și privat, care să contribuie la bugetul ţării, prin 
efectuarea transporturilor pentru necesităţi interne, dar și pentru nevoile altor 
ţări sau companii. În același timp, se dorea și realizarea unei flote maritime 
și fluviale militare necesară apărării pe Dunăre și la Marea Neagră, care și-a 
dovedit utilitatea în perioada Războiului de Întregire (1916-1920), în măsură să 
aducă un sprijin necesar și în cadrul sistemului de securitate colectivă existent în 
anii ᾿30 (româno-polon, Mica Înţelegere și Înţelegerea Balcanică).

Dezvoltarea marinei comerciale de stat în România își are originea în anul 
1895, când Grigore Manu1 a primit sarcina organizării unui serviciu de navigaţie 
maritimă, acţiune care s-a concretizat într-o lege adoptată la 7/19 iunie 1888. 
Prima călătorie a unei nave sub sigla Serviciului Maritim Român a avut loc la 
14/26 august 1895, atunci când „Medeea” a plecat din Brăila spre Istanbul, 
având la bord 25 de pasageri şi 600 de tone de marfă. Câteva zile mai târziu, la  
26 august/8 septembrie, „Meteor”2 a efectuat prima călătorie cu aceeași 
destinaţie, urmând ca, din 14/26 septembrie, să efectueze curse regulate de 
călători pe linia Constanţa – Istanbul3.

Cuvinte-cheie: Serviciul Maritim Român, marina comercială, nava „Sulina”, 
Ministerul Aerului și Marinei, reguli internaţionale. 

1 Director General al Regiei Monopolurilor Statului (1886-1896). A avut un loc și un rol important 
în crearea flotei comerciale fluviale și maritime în România. A fost inițiator și realizator al 
Societății de Navigație Fluvială și al Serviciului Maritim Român. 

2 Vapor mixt de 560 t, cumpărat de Serviciul Maritim Român din Anglia pentru efectuarea de 
curse de la Constanța la Istanbul. S-a aflat în serviciu până în anul 1897.

3 În Ghica, 1939, pp. 149-150; Sambra, Historia.
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În anul 1897, ca urmare a achiziționării navelor „București”, „Iași” 
și „Dobrogea”, în cadrul Serviciului Maritim Român a fost înființată o 
direcție specială de transport marfă, prima linie maritimă inaugurată 
fiind Brăila-Istanbul-Gibraltar-Rotterdam, deservită de cargoul 
„București”. În condițiile dezvoltării țării și a comerțului României cu 
statele europene, în anul 1908 a fost înființată Direcțiunea Generală 
a Porturilor și Căilor de Comunicație pe Apă, instituție care reunea 
toate serviciile portuare și de navigație: Serviciul Hidraulic, Serviciul 
Porturilor Maritime, Navigația Fluvială Română și Serviciul Maritim 
Român, care au făcut parte din această structură până în anul 1930. 

Începând cu iulie 1929, Direcțiunea Generală a Porturilor și 
Căilor de Comunicație pe Apă a fost transformată în Regia Autonomă 
a Porturilor și Căilor de Comunicație pe Apă, care păstra vechea 
structură și serviciile Direcției. Conform legii Regiilor Autonome din  
4 mai 1934, Regia Autonomă a Porturilor și Căilor de Comunicație pe 
Apă a fost transformată în Administrația Comercială a Porturilor și Căilor 
de Comunicație pe Apă, rămasă în aceeași structură organizatorică, 
funcționând și pe baza Regulamentului pentru funcționarea și 
conducerea financiară a Administrației Comerciale a Porturilor și Căilor 
de Comunicație pe Ape, sancționat prin „Înaltul Decret regal nr. 2.358” 
din 8 august 1934.

Anul 1936 a marcat o schimbare majoră în privința concepției de 
organizare a marinei comerciale, ca urmare a înființării Ministerului 
Aerului și Marinei. În acord cu noul cadru legislativ, Navigația Fluvială 
Română și Serviciul Maritim Român au fost trecute de la Administrația 
Comercială a Porturilor la ministerul nou înființat, condus succesiv 
de către Nicolae Caranfil (13 martie 1936-1 ianuarie 1937), Radu 
Irimescu (7 ianuarie-1937-10 februarie 1938) și Paul Teodorescu  
(31 martie 1938-10 mai 1940), care avea ca atribuții coordonarea 
tuturor activităților și serviciilor aeriene și maritime.

După încheierea Războiului de Întregire și realizarea unității 
naționale, în contextul relansării economice a țării, în anul 1924 a fost 
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înființată linia maritimă Dunăre-Mediterana Occidentală, deservită 
de patru nave tip „Ardeal” („Alba Iulia”, „Ardeal”, „Peleș”, „Suceava”),  
care executau curse pe linia Constanța-Haifa, pentru ca, după intrarea 
în serviciu a navelor „Transilvania” și „Basarabia”, acestea să navigheze 
până în Egipt, la Alexandria. 

Sosită la Constanța în ziua de 26 iunie 1938, motonava „Transilvania”, 
după două curse de probă și antrenarea echipajului în lungul litoralului 
Mării Negre, a plecat oficial în prima cursă, pe linia Constanța-
Alexandria, la 12 septembrie 1938. „Basarabia”, sosită la Constanța în 
ziua de 26 septembrie 1939, a plecat în prima cursă tot la Alexandria, 
în ziua de 13 octombrie 1939. Aceste motonave, moderne și luxoase, 
au înlocuit vapoarele „Dacia” și „România”, care executaseră curse de 
la Constanța la Alexandria, fiind destinate, doar după o lună, pentru 
nou înființata linie maritimă Constanța-Cipru. În toamna anului 1938, 
Serviciul Maritim Român dispunea de cinci vase de pasageri, șapte 
vase mixte (transport pasageri și mărfuri) și două cargoboturi, care 
deserveau liniile de navigație existente. În privința veniturilor realizate 
din exploatarea navelor la dispoziție, rezulta o creștere constantă: de 
la 141.531.709 lei, în anul financiar 1934/1935, la 214.639.303 lei în 
1938/1939 (AMNR, fond Microfilme, rola P 3. 1161, c. 109).

Rezultatele obținute erau urmarea creșterii constante a numărului 
de vase și a tonajului, a deschiderii de noi linii de comunicații maritime 
în Marea Neagră și în bazinul Mării Mediterane. În exercițiul 1938/1939, 
vapoarele Serviciului Maritim Român au efectuat 125 de curse, au 
parcurs 381.957 de mile, operând în 46 de porturi situate în 17 state, 
transporturile executându-se atât din sau spre porturile românești, cât 
și între porturi din alte state decât România, în funcție de solicitările 
primite. În anul 1939, cele șase linii maritime existente executau curse 
regulate (Ib., rola P 3.1164, c. 729-730), astfel (tabelul nr. 1):

Tabelul nr. 1

Linia Nave care operau Porturi
I și II „Transilvania”, „Basarabia”, 

„Dacia”, „România”, „Regele 
Carol I”

Alexandria, Port Said, 
Tripoli, Istanbul, Izmir  

III – Cipru „Dacia”, „România” Larnaca

În toamna anului 
1938, Serviciul 
Maritim Român 
dispunea de 
cinci vase de 
pasageri, șapte 
vase mixte 
(transport 
pasageri și 
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de navigaţie 
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Linia Nave care operau Porturi
IV – Egee „Durostor” Pireu, Salonic, Stylis, 

Catacolo
V –
Mediterana 
Occidentală

„Alba Iulia”, „Ardeal”, 
„Suceava”, „Peleș”

Malta, Genova,  Marsilia

VI – Levant „Ardeal”, „București”, „Oituz”, 
„Peleș”, „Suceava”

Beirut, Haifa, Jafa, Tel Aviv

VII – Occident „Bucegi”, „Carpați”, 
„Suceava”

CONTEXTUL GEOPOLITIC ȘI GEOSTRATEGIC  
AL NOULUI PROGRAM DE DEZVOLTARE  
A FLOTEI COMERCIALE ROMÂNE
Situația internațională din Europa, îngrijorătoare începând cu  

anul 1938, odată cu ocuparea de către Germania nazistă a Austriei  
(12 martie 1938) și dezmembrarea Cehoslovaciei (15 martie 1939), 
a evoluat nefavorabil până la starea de război, cu începere din  
1 septembrie 1939, când Polonia a fost atacată succesiv de către armatele 
germane și sovietice (17 septembrie), în acord cu prevederile Pactului  
Molotov-Ribentropp din 23 august 1939. Deși neutră față de conflictul 
în curs de desfășurare la granița sa de nord, România, prin conducerea 
sa politică și militară, a conștientizat totuși starea de insecuritate în care 
se afla, mai ales în condițiile în care cele două state agresoare, Germania 
și URSS, aveau o atitudine neprietenească față de autoritățile române, 
care, respectând regulile internaționale ale neutralității, permiseseră 
intrarea în țară atât a autorităților civile și militare poloneze, cât și 
a unui mare număr de militari și civili din țara ocupată și împărțită.  
La 30 august 1939, cu două zile înainte de declanșarea celui de Al 
Doilea Război Mondial, navele Serviciului Maritim Român se aflau în 
diferite situații în porturile în care operau (Ib., rola P 3. 1164, c. 693), 
așa cum rezultă din tabelul nr. 2.
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Tabelul nr. 2

Denumirea
navei

Tonaj Unde se 
aflau,

situația

Plecate din
țară

Destinația Urmau să 
sosească

în țară
VAPOARE POȘTALE

„Transilvania” 6.672 Beirut 3 
septembrie

„Basarabia” 6.672 Constanța  
– staționează

31 august Alexandria 10 
septembrie

„Dacia” 3.419 Haifa Beirut 2 
septembrie

„România” 3.151 Constanța 3 
septembrie

Beirut 16 
septembrie

„Regele 
Carol I”

2.369 Galați - - -

VAPOARE MIXTE
„Alba Iulia” 5.695 Constanța –

descarcă
21 

septembrie
Marsillia 26 

octombrie
„Peleș” 5.695 Spre Pireu Marsilia 27 

septembrie
„Suceava” 5.695 Constanța

– reparații
- - -

„Ardeal” 5.695 Constanța –
descarcă

19 
septembrie

Port-Said 15 
octombrie

„București” 2.499 Galați – 
încarcă

6 
septembrie

Port Said 6 octombrie

„Oituz” 2.525 Beirut - Port Said 18 
septembrie

„Durostor” 1.309 Salonic - Pireu 5 
septembrie

CARGOBOTURI
„Carpați” 4.336 Brăila –

descarcă
20 

septembrie
Hamburg 20 

noiembrie
„Bucegi” 4.330 Haifa – 

descarcă
- - 2 

septembrie
„Sulina” 5.700 În construcție 

la 
Șantierul 

naval 
din Palermo

- - -
„Mangalia” 5.700
„Cavarna” 5.700

„Balcic” 5.700
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La aceeași dată, vasele maritime proprietate particulară, care 
navigau sub pavilion românesc, se aflau în următoarea situație: 
„Carmen Sylva”, proprietatea Companiei „Capato&Macri”, în Orient; 
„Danubius”, proprietari frații Lowensohn, în străinătate; „Siretul”, 
„Prahova” și „Oltul”, proprietatea Companiei „Ing. Vlasov”, în cursa 
America-Polonia și America-Italia; petrolierele „Câmpina”, „Steaua 
Română” și „Oltenia”, proprietatea Companiei petroliere „Steaua 
Română”, în cursă: Italia-America, Italia-Genova, Londra (Ib., p. 692).

În anul 1939, navele Serviciului Maritim Român efectuau curse pe 
trei linii maritime, astfel: 

Linia I: Constanța-Istanbul-Pireu-Alexandria-Beyruth, cu motonavele 
„Transilvania” și „Basarabia”, care erau considerate insuficiente.  
Se aprecia că era necesară o a treia motonavă, pentru a se putea utiliza 
constant două, una trebuind să se afle la programul de întreținere, 
reparație și curățenie. Prin aceasta se urmărea și evitarea suprasolicitării 
motoarelor principale și auxiliare ale navelor.

Linia a II-a: Constanța-Haifa-Tel Aviv era deservită de nave vechi, 
„Regele Carol I”, „România” și „Dacia”, care, deși făceau față cerințelor, 
aveau totuși o rentabilitate scăzută.

Linia a III-a: Dunăre-Mediterana Occidentală, de la Brăila-Sulina- 
Istanbul-Malta-Napoli-Genova-Marsilia-Barcelona, întreruptă temporar 
din cauza războiului civil din Spania (1936-1939), era deservită de 
două nave tip „Ardeal”, considerate învechite și mari consumatoare de 
combustibil. Pentru navigația pe Dunăre  între Sulina și Brăila, se dorea 
ca navele maritime să fie de tonaj mai mic, pentru a beneficia de taxe 
reduse cu 40-60%, conform celor stabilite de către Comisia Europeană 
a Dunării. În perspectiva dezvoltării flotei comerciale maritime, se avea 
în vedere înființarea Liniei a IV-a maritime, Dunăre-Levant, care să fie 
deservită de trei motonave noi, tip „Sulina”, iar pe Linia a V-a, Dunăre-
Arhipelag (Marea Egee), nava „Durostor” să fie înlocuită cu una nouă, 
tip „Sulina”. În sfârșit, Linia a VI-a, Dunăre-Occident, neregulată în 
1939, deservită de vapoarele „Carpaţi” și „Bucegi”, pentru a funcționa  
în regim de curse regulate, avea nevoie de încă două motonave a 
7-8.000 de tone, prevăzute cu instalații frigorifice, construite cu 
un pescaj de minimum 25 de picioare, care să confere siguranță de 
navigație în Oceanul Atlantic.
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Se aprecia că erau necesare șapte motonave noi, cu tonaj între  
3.500-6.500 de tone. Acestora trebuia să li se alăture trei tancuri 
petroliere și două motonave cu pescaj mic, pentru a anihila concurența 
liniei ungare „Detert”. Deși erau ofertanți pentru construirea navelor 
necesare Serviciului Maritim Român, se considera că o asociere a 
Șantierelor Navale Galați cu firma germană „Otto-Wolf” era oportună, 
având în vedere că mijloacele dorite se realizau în țară, iar costurile 
se plăteau în lei. Pe de altă parte, se aprecia că ar fi indicat să fie 
construite navele tip „Sulina”, care se fabricau în șantierele navale din 
Italia (Genova și Palermo), având în vedere rentabilitatea, determinată 
de consumuri și taxe de navigație.

Necesarul de motonave pe Linia Dunăre-Occident a fost completat 
cu cargoul „Mangalia”, dar prima navă românească ce a operat 
pe linia Constanța-New York a fost „Sulina”, ajunsă în marele port  
nord-american la 25 septembrie 1939 pentru a încărca materiale 
comandate de către statul român, destinate Ministerului Înzestrării 
Armatei și Ministerului Aerului și Marinei. 

STUDII ȘI PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA  
FLOTEI COMERCIALE MARITIME
Problema programului de construcție a navelor pentru flota 

comercială maritimă a României a fost în atenția specialiștilor în 
domeniu, asfel că, în anii ᾿30, odată cu relansarea economică, după 
criza din anii 1929-1933, au fost elaborate mai multe studii care au fost 
supuse factorilor de decizie și luate în considerare în anul 1937, când a 
fost lansată comanda la „Cantieri Navali Riuniti”, cu sediul la Genova. 
Programul a fost bine apreciat în anul 1938 de către contraamiralul 
Cesar Boerescu (Păvăloiu, 2005, pp. 33-34), pe atunci președinte al 
Comitetului de direcție al Serviciului Maritim Român, care considera 
că: „Cele 4 motonave tip ‹Sulina›,  în construcţie la Palermo, sunt nave 
mixte, cu tonaj de registru net mic, cu consumaţie și viteză economică, 
dar cu capacitate de încărcământ mare. În acest gen trebuiesc 
construite motocargourile propuse mai sus”. (AMNR, fond  Microfilme, 
rola P 3. 1173, c. 719).

Chiar în contextul declanșării celui de Al Doilea Război Mondial, 
al situației incerte a României, determinată de revizionismul care se 
manifesta în câteva state vecine nouă, sprijinit de Germania și Italia, 
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la Serviciul Maritim Român au fost elaborate studii privind dezvoltarea 
flotei comerciale a statului român. Astfel, la 27 octombrie 1939, 
contraamiralul (r.) C. Boerescu, președintele Comitetului de direcție 
al Serviciului Maritim Român, și comandorul (r.) Gh. Constantinescu, 
directorul serviciului, au transmis generalului Paul Teodorescu studiul: 
„Consideraţiuni preliminare pentru întocmirea unui program de 
investiţii în scopul dezvoltării flotei noastre comerciale maritime” (Ib.,  
c. 704-714) (Anexa nr. 1), care cuprinde un istoric al instituției înființate 
în anul 1886 și considerații preliminare pentru întocmirea unui program 
de investiții în scopul dzvoltării flotei comerciale maritime a României. 
Acesta era un document amplu, ambițios, cu argumentări considerate 
viabile, dar și discutabil, în contextul imprevizibilității evoluției situației 
geopolitice și geostrategice pe termen scurt.

Dat fiind faptul că documentul era amplu, de la Ministerul Aerului 
și Marinei se solicita celor doi autori rezumarea conținutului, astfel 
că directorul acestuia, Gheorghe Constantinescu, a elaborat un alt 
document, intitulat „Consideraţiuni asupra stării generale a parcului 
de nave SMR și a programului de construcţii noi” (Ib., rola PII 3. 1170, 
c. 353-365), în care arăta că, la data întocmirii documentului, structura 
pe care o conducea dispunea de patru nave de pasageri, cinci mixte 
(pasageri, mărfuri), patru de marfă și patru în construcție în Italia, din 
care opt aveau peste 25 ani de exploatare, patru – 13 ani și două – 
un an. Autorul studiului aprecia că, din deplasamentul de 110.000 de 
tone, majoritatea navelor erau vechi, cu motoare pe aburi, dezvoltau o 
viteză redusă, generau costuri ridicate de exploatare și, prin urmare, o 
rentabilitate scăzută, impunând subvenții de la stat. 

Se remarca semnarea contractului de construire în Italia a patru 
motonave mixte, considerate moderne și rentabile, într-o exploatare 
bine planificată. Cu toate acestea, se considera că programul de 
construcții era realizat parțial, apreciindu-se că ar mai fi nevoie de încă 
un vapor rapid, tip „Transilvania”, precum și de nave speciale pentru 
transportul vitelor și alimentelor refrigerate. Propunerea autorului 
studiului era să fie realizate încă o navă de pasageri tip „Transilvania”, 
cinci motonave marfă a 8.000 de tone, trei petroliere de 5.000 tone 
și două de 10.000 de tone, costurile programului fiind estimate la  
1.696 de miliarde de lei, iar durata de îndeplinire doi-trei ani.
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În concepția autorului studiului, „Scopul acestui serviciu, pe lângă 
transportul de călători și mărfuri pe mare, este și acela de a ajuta la 
dezvoltarea întregii economii naţionale prin asigurarea debușeurilor 
produselor indigene. Acest lucru nu se poate face dacă unul din 
factorii principali ai economiei – transportul – nu se poate influenţa 
după voie. În cazul transporturilor maritime, navlul – sau costul 
acestor  transporturi – este în funcţie de piaţă și de oferta de tonaj ce 
se face în acel moment. În consecinţă, trebuie să avem un număr de 
nave suficient, ca să satisfacem singuri, într-o largă măsură, nevoile 
pieţei noastre. Actualmente, noi transportăm numai 10% din totalul 
exportului ţării pe mare. Influenţa nu se va putea simţi decât dacă vom 
achiziţiona 50% din el”. (Ib., c. 3540355).

Totodată, se considera că neîndeplinirea programului de înnoire a 
parcului de nave genera riscul de a pierde piața de transport, atât cât 
era, recâștigarea acesteia fiind posibilă cu mari costuri. Prin programul 
propus nu se urmărea numaidecât o dezvoltare a pieței de transport, 
cât menținerea celei existente, în condițiile noilor reglementări 
internaționale în privința navigației în apele internaționale și în rada 
porturilor. Un aspect necesar a fi abordat a fost cel privitor la activitatea 
flotei Serviciului Maritim Român în caz de război, fiind nominalizate 
navele care vor fi rechiziționate conform planului de mobilizare și 
prezentate ipotezele în care acestea urmau a fi întrebuințate: 

a) Bosforul închis și flota Serviciului Maritim Român aflată în 
apele teritoriale (transporturi militare de trupe și materiale, 
vase portavioane, spitale, crucișătoare auxiliare);

b) Bosforul închis, iar flota Serviciului Maritim Român rămasă 
afară în mările libere sau în porturi amice (transporturi militare 
pentru aliați); 

c) Bosforul liber (transporturi din porturile românești către 
porturile aliaților). 

Autorul studiului conștientiza faptul că erau posibile și alte ipoteze 
de acțiune, care impuneau alte soluții, ce urmau a fi examinate 
și stabilite măsurile adecvate. Documentul a fost studiat de către 
contraamiralul Nicolae Păiș, care, la 8 august 1940, în contextul 
evenimentelor din acea tragică vară pentru România, a pus următoarea 
rezoluție: „Chestiunea dezvoltării flotei noastre comerciale maritime se 
va pune după liniștirea Europei, așa de frământată azi”. (Ib., c. 70).
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Evoluțiile în plan politic și militar atât din anii 1939-1940, cât și 
în anii care au urmat au infirmat ipotezele de acțiune previzionate 
de Gheorghe Constantinescu, iar programul propus nu a mai putut fi 
pus în aplicare, în contextul desfășurării războiului, când majoritatea 
resurselor erau destinate producției militare și susținerii costurilor 
generate de participarea la operațiile militare.

CONSTRUCȚIA MOTONAVELOR TIP „SULINA”  
– PARTE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  
A FLOTEI COMERCIALE A ROMÂNIEI
La 4 septembrie 1937, în cadrul unei ședințe a guvernului condus 

de către Gheorghe Tătărescu, la propunerea lui Radu Irimescu, pe 
atunci ministrul Aerului și Marinei, a fost aprobat „Jurnalul guvernului 
nr. 2631” privind construcția a patru motonave mixte la „Cantieri 
Navali Riuniti” din Genova, armate și finalizate la Palermo, destinate 
Serviciului Maritim Român, la un preț de 67.787.506 de lire italiene, 
sumă care urma a fi plătită prin clearingul italo-român (AMNR, fond 
Ministerul Aerului și Marinei, Direcţia construcţii navale, dosar nr. 3734, 
f. 10). Cele patru motonave urmau să fie numite „Sulina”, „Mangalia”, 
„Cavarna” și „Balcic”, aceasta fiind și ordinea în care urmau a fi livrate 
de către constructor. Conform hotărârii de guvern, Ministerul Aerului și 
Marinei trebuia să avanseze din bugetul său ratele la scadență, urmând 
ca rambursarea lor să se facă prin creditele bugetare prevăzute în 
bugetele Serviciului Maritim Român, pe anii 1938/1939 și 1939/1940, 
cu o decalare de un an. Decizia guvernului a fost întărită prin „Înaltul 
Decret Regal nr. 3591” din 30 octombrie 1937. În aceeași zi de  
4 septembrie 1937, între Serviciul Maritim Român și „Cantieri Navali 
Riuniti” a fost încheiat „Contractul nr. 806” pentru construcția celor 
patru motonave, costurile urmând a fi plătite în 17 rate, începând cu 
exercițiul 1937/1938 și terminând cu exercițiul 1942. 

Plata construcției celor patru nave comandate în Italia a fost o 
activitate complexă și complicată, care a generat discuții și dispute între 
Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României, Ministerul Aerului 
și Marinei – Direcția construcțiilor navale și Serviciul Maritim Român. 
Pentru rezolvarea problemelor ivite, la 5 octombrie 1939, șeful Direcției 
construcțiilor navale a propus o soluție pentru sursa de finanțare – din 
Fondul Național al Apărării și Fondul Național al Marinei, care a fost 
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aprobată a doua zi, într-o ședință a Delegației interministeriale pentru 
înzestrarea armatei, din care făceau parte miniștrii: apărării naționale 
– generalul Ioan Ilcuș, înzestrării armatei – Ion Stănescu, aerului și 
marinei – generalul Paul Teodorescu, finanțelor – M. Constantinescu – 
și șeful Marelui Stat Major – generalul Florea Țenescu. 

Așa cum rezultă din procesul-verbal al ședinței din 6 octombrie 1939, 
cei prezenți au decis ca Ministerul Aerului și Marinei să angajeze și să 
plătească sub formă de subvenție Serviciului Maritim Român suma de 
367.286.995 de lei, echivalentul a 67.787.506 de lire italiene, prețul 
fixat pentru cele patru motonave comandate la „Cantieri Navali Riuniti” 
din Genova (Ib., f. 11).

În aceeași ședință din 6 octombrie 1939, s-a aprobat ca, până în 
primăvara anului 1942, calendarul plăților să fie următorul (tabelul  
nr. 3) (Ib., f. 10):

Tabelul nr. 3

Exercițiul 
financiar

Număr
rate

Data efectuării plății Sumă de plată
 (lei)

1937/1938 1                                    _ 79.007.035
1938/1939 5 15.06.1938, 15.09.1938, 15.12.1938, 

15.03.1939
78.604.060

1939/1940 4 15.06.1939, 05.09.1939, 
15.12.1939,15.03.1940

75.350.700

1940/1941 4 15.06.1940, 15.09.1940, 15.12.1940,  
15. 03.1941

57.162.600

1941/1942 4 15.06.1941, 15.09.1941, 15.12.1941, 
15.03.1942

57.162.600

În situația politică și militară din vara anului 1940, Serviciul  
Maritim Român a considerat necesar să achite cu anticipație suma 
de 22 de milioane de lire italiene (114.325.200 de lei), economisind,  
astfel, sume importante rezultate din evitarea plății dobânzii și 
primelor de asigurare, fapt ce a generat unele discuții contradictorii 
cu Ministerul Aerului și Marinei, diferendul fiind rezolvat prin vărsarea 
sumei de 114.176.063 de lei în contul Serviciului Maritim Român, odată 
cu toate documentele care se transmiteau în asemenea situații. A fost 
o decizie corectă, în contextul în care exista un disponibil financiar, 
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care nu putea fi investit în construcția de nave înstrăinătate, conform 
planului de înzestrare navală.

„Sulina”, prima navă din seria celor patru comandate la Genova, 
a fost pusă sub comanda căpitanului Mihu, având ca mecanic-șef pe 
Apostoaia, care au asistat la finalizarea acesteia în șantierul naval de 
la Palermo, iar alături de reprezentanții Serviciului Maritim Român, au 
semnat documentele de preluare a navei. După finalizarea procedurilor 
de preluare, „Sulina” a fost pusă în marș spre Constanța, unde a ajuns 
în port în ziua de 25 septembrie 1939, ora 10.30. 

Recepția oficială a vasului a avut loc în ziua de 26 septembrie 
1939, în prezența generalului Paul Teodorescu4, ministrul Aerului 
și Marinei, amiralului Cezar Boerescu, președintele Comitetului de 
direcție, și comandorului Gheorghe Constantinescu, directorul general 
al Serviciului Maritim Român. 

După un voiaj în Statele Unite în anul 1940, când a adus în țară 
materiale destinate Ministerului Înzestrării Armatei, în anul 1941, 
nava a fost închiriată de către Comandamentul naval german din 
Marea Neagră, executând transporturi destinate nevoilor de război. 
În dimineața zilei de 29 mai 1942, a fost torpilată și scufundată. 
Prin primirea celorlalte nave în primăvara nului 1940 („Mangalia”, 
„Cavarna” și „Balcic”), Serviciul Maritim Român a înregistrat un salt 
important în capacitățile de transport naval, care a fost de scurtă 
durată, în următorii ani toate fiind pierdute. 

Construcția navei mixte „Mangalia” s-a realizat, asemănător 
celorlalte trei, în baza comenzii formulate de către Serviciul Maritim 
Român, în urma discuțiilor și negocierilor cu constructorul și prevăzute 
în contractul încheiat. Construcția a fost supravegheată de către 
inginerul A. Teodoru, începând cu luna noiembrie 1938, când a fost 
trimis de către Serviciul Maritim Român la Palermo, în conformitate 
cu prevederile articolului 12 din contract (AMNR, fond Ministerul 
Aerului și Marinei, dosar nr. 2467, f. 329). Sosită în țară și recepționată 
la Constanța în aprilie 1940, fără fastul de la sosirea navei „Sulina”, 
„Mangalia” a primit Certificatul de naționalitate, semnat de către regele 

4 Despre personalitatea ministrului Aerului și Marinei, pe larg, în Valentin Ciorbea (2013). 
Generalul adjutant Paul (Pavel) Teodorescu (1888-1891). Vocaţia creativităţii. 125 de ani de la 
naștere. Constanța: Editura Ex Ponto.
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Carol al II-lea, apoi a început prima și singura cursă între Constanța și 
New York, unde a încărcat materiale destinate nevoilor de înzestrare 
a forțelor aeriene și navale române (Anexa nr. 2). În caz de mobilizare, 
fiecare din cele patru nave tip „Sulina” putea fi transformată și adaptată 
necesităților de război și transporta 1.500 de persoane, 2.000 de cai, 
150 de trăsuri, 50 de camioane, 120 de chesoane. De asemenea, i se 
puteau instala câte 2 tunuri x 120 mm și 4 tunuri antiaeriene.

PIERDEREA NAVELOR COMERCIALE ROMÂNEȘTI  
ÎN ANII CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Inițial blocată la New York în vara anului 1940, ulterior rechiziționată 

în vara anului 1941 de către autoritățile SUA, nava „Mangalia” a fost 
definitiv pierdută, iar mărfurile au fost în parte vândute, în condițiile 
procedurilor birocratice ale statului român și ale acțiunilor imorale ale 
unor comercianți și bancheri străini implicați în procesul de recuperare 
a navei și mărfurilor.

Celelalte nave comerciale au fost mobilizate, unele transformate 
și adaptate nevoilor războiului pe mare, fiind întrebuințate în 
misiuni de transport de trupe și materiale în Marea Neagră, conform 
concepției Comandamentului naval german instalat la Constanța, 
în baza „Contractului de închiriere nr. 11.011”, semnat de Serviciul 
Maritim Român în calitate de armator, prin Subsecretariatul de Stat 
al Marinei, la 20 octombrie 1941, cu Marina de Război germană, 
reprezentată prin Comandamentul „Amiral German Marea Neagră”, 
în calitate de beneficiar. Prin acest document, statul român închiria, 
numai pentru porturile accesibile vaselor din Marea Neagră, inclusiv 
Istanbul, navele: „Ardeal”, „Peleș”, „Suceava”, „Carpaţi”, „Oituz”, 
„Sulina”, „Cavarna” și „Danubius”, valabil pe durata ostilităților din 
Rusia, fiecare dintre părți având obligația de a-l denunța pentru fiecare 
navă în parte, cu un preaviz de 10 zile. Marina de război germană 
și-a asumat responsabilitatea păstrării echipajelor românești și a 
pavilionului național, plata echipajelor, a primelor de asigurare, a 
taxelor și reparațiilor. În caz de pierdere parțială sau totală a vreunui 
vas, statul german se obliga să aducă vasul la starea inițială sau să-l 
înlocuiască, cel mai târziu la un an după încheierea păcii, cu o navă 
similară, de egală valoare, vechime, tonaj, tip, clasă ș.a. Majoritatea 

Marina de 
război germană 
și-a asumat 
responsabi-
litatea păstrării 
echipajelor 
românești și 
a pavilionului 
naţional, plata 
echipajelor, 
a primelor 
de asigurare, 
a taxelor și 
reparaţiilor. În 
caz de pierdere 
parţială sau 
totală a vreunui 
vas, statul 
german se 
obliga să aducă 
vasul la starea 
iniţială sau să-l 
înlocuiască, 
cel mai târziu 
la un an după 
încheierea 
păcii, cu o navă 
similară, de 
egală valoare, 
vechime, tonaj, 
tip, clasă ș.a.

199

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

ISTORIE MILITARĂ

Studii și propuneri pentru dezvoltarea și întrebuințarea flotei comerciale române  
în timp de pace și război (1938-1940)

lor: „Cavarna”, „Sulina”, „Balcic”, „Câmpina”, „Carol I”, „Oituz”, „Peleș”, 
„Suceava”, „Danubius”, „România”, „Durostor”, au fost scufundate 
de către forțele navale și aeriene sovietice, iar „Alba Iulia”, salvată ca 
prin minune, a fost rechiziționată de către „eliberatori” în 1944, după 
trecerea României de partea Națiunilor Unite. Singura navă comercială 
rămasă sub pavilion românesc după 23 august 1944 a fost „Ardeal”. 

În contextul orientării politice a României spre Germania în vara 
anului 1940, odată cu instalarea guvernului condus de către Ion 
Gigurtu, a măsurilor luate de statul român față de navele britanice 
aflate pe Dunăre, a expulzării din țară a unor lucrători englezi din 
domeniul petrolier, autoritățile de la Londra au decis reținerea la Port 
Said, Alexandria și Haifa a navei „Bucegi”, a petrolierelor „Oltenia”, 
„Steaua Română” și „Câmpina”, ulterior rechiziționate și utilizate 
de către britanici, în timp ce navele „Siretul”, „Prahova” și „Oltul”, 
aparținând companiei Al. Vlasov, au fost vândute. Fiecare dintre navele 
enumerate își are o istorie glorioasă și tragică, echipajele acestora 
făcându-și datoria, cele mai multe cu jertfa supremă. 

Anii 1940-1941 au fost marcați de pierderea unor nave prin 
rechiziționare de către autoritățile din SUA și Marea Britanie, iar 
1942-1944 – a celor angajate în operațiuni în Marea Neagră. Practic, 
perioada 1940-1944 a marcat prima mare pierdere a flotei comerciale 
române, care a fost realizată pentru a răspunde și nevoilor de securitate 
și apărare a României, confirmându-se, și în acest caz, că studiile și 
planurile de întrebuințare a forțelor și mijloacelor, elaborate în timp 
de pace, devin inutile, în condițiile inerentelor schimbări ale situației 
geopolitice și geostrategice în relațiile dintre state și modificărilor în 
structura alianțelor politice și militare.
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Anexa nr. 1

Considerațiuni preliminare pentru întocmirea unui  program de 
investiții în scopul dezvoltării flotei noastre comerciale maritime

(Extras)

Programul de comerț al Serviciului Maritim Român (SMR) impune: 
a) stabilirea direcțiilor de activitate; 
b) capital.

SMR în prezent:
Direcțiile de activitate și starea vapoarelor:
Linia I: Constanța-Istanbul-Pireu-Alexandria-Beyruth, deservită de  

2 motonave: „Transilvania” și „Basarabia”. O a treia navă este necesară pentru 
următoarele motive: să se dea celorlalte două răgaz de curățenie și reparație; 
în vederea conservării motoarelor principale și auxiliare.

Linia II: Constanța-Haifa-Tel Aviv, deservită de vechile vapoare „Regele 
Carol I”, „România” și „Dacia”, fiind provizorie, nu este cazul să se prevadă noi 
nave.

Linia III-a: Dunăre-Mediterana Occidentală, Brăila-Istambul-Malta-Napoli-
Genova-Marsilia, deservită de 2 vapoare mixte de tip „Ardeal”.

Pentru importanța militară pe care o prezintă, este necesar a se restabili 
ruta anterioară războiului civil spaniol, care sfârșea în Barcelona, deservită de 
3 vapoare.

Noi vapoare care să înlocuiască pe cele existente trebuiesc puse în 
funcțiune pentru următoarele motive: consumă mult; au tonaj mare și deci 
nu se pot bucura de reducerea 60%.

Specificațiile generale în vederea construcției noilor unități sunt întocmite.
Linia IV-a: Dunăre-Levant deservită de 3 vapoare vechi care, în 1939-1940, 

vor fi înlocuite prin 3 noi motonave tip „Sulina”.
Linia V-a: Dunăre-Arhipelag. Vaporul „Durostor”, care o deservește, fiind 

redat Marinei Regale, în 1939-1940 va fi înlocuit cu o motonavă nouă tip 
„Sulina”.

Linia VI-a: Dunăre-Occident, linie neregulată, trebuie transformată în 
regulată, dat fiind dezvoltarea industriei alimentare românești. E deservită 
de vapoarele „Carpați” și „Bucegi”. Pentru o funcționare regulată se impun 
minimum 4 motonave a 7.000-8.000 de tone, prevăzute cu frigorifere și pescaj 
maximum de 25 de picioare. Tonajul acesta este cel mai potrivit, întrucât 
beneficiază de reducerea taxelor CED. Totodată, el este suficient pentru a-și 
asigura eventual rentabilitatea în exploatarea liberă.

În rezumat, sunt necesare: pentru linia Mediteranei Occidentale:  
3 motonave noi de 3.500-6.500 de tone; pentru linia Dunăre-Occident,  
4 motonave de 7.000-8.000 de tone.

Pe lângă modificările și noile motonave, pentru buna dezvoltare a SMR, 
se impune procurarea utilajului naval necesar în modul următor: construirea a  
3 tancuri petrolifere: 5.000 t., 1.000 t., 1.000 t., pentru exportarea redevenței 
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cuvenite statului; achiziționarea a 2 motonave cu pescaj mic, pentru a anihila 
concurența pe care o opune în Orient linia ungară „Detert”, mai ales în ceea 
ce privește traficul DOV. Prin crearea acestei linii, nava „Cetatea Albă” ce se 
construiește la Severin ar putea fi utilizată. Încă din 1937, SMR a fost solicitat de 
Ministerul Afacerilor Străine să înființeze linia Dunăre-Constanța-Trebizonda, 
amânându-se, din lipsă de tonaj. Linia urmează a se înființa, fiind deservită 
de vapoarele retrase de pe linia Levant și Arhipelag. Relativ la capitalul 
necesar acestor investiții, au făcut propuneri: Firma Runciman-Londra, Firma 
Burmeister, Dl. Wernersson și Șantierele Navale Galați în asociație cu firma 
Otto-Wolf, care e și cea mai avantajoasă, pentru că: se construiesc în țară; sunt 
plătibile în lei. Cargoboturile propuse trebuiesc construite tip „Sulina”, pentru 
că sunt mai rentabile și economice ca taxe și consumație.

Consideraţii preliminare pentru întocmirea unui program de investiţii  
în scopul dezvoltării flotei noastre comerciale maritime. 

Pentru întocmirea unui program de investiții, trebuiesc stabilite direcțiile 
de activitate și capitalul. În 1920, s-a deschis linia Dunăre-Arhipelag (Egee), 
prevăzută încă din 1896 prin expunerea de motive  a legii sus arătate, iar în 
1934, după achiziția celor patru vechi nave mixte tip „Ardeal”, s-a deschis linia 
Dunăre-Mediterana Occidentală, cu escale la Istambul, Pireu, Izmir, Malta, 
Napoli sau Genova, Marsilia, Barcelona, Alger. După intrarea în serviciu a 
motonavelor „Transilvania” și „Basarabia”, acestea două au fost rezervate 
exclusiv pentru deservirea Liniei I-a Constanța-Alexandria, iar vechile vapoare 
de călători Linia II-a Constanța-Haifa, creată pentru emigranții din Polonia și 
Europa Centrală. În prezent, SMR deservește prin vapoarele și motonavele 
sale următoarele linii: 

1. Linia Constanța-Istambul-Pireu-Alexandria-Beyrouth, cu cele 2 motonave 
„Transilvania” și „Basarabia”. Pentru acestă linie care leagă Europa Centrală cu 
Egiptul și Siria e absolută nevoie de încă o motonavă tip „Transilvania”, pentru 
că uzarea continuă fără răgaz de vizitare, curățire și reparații a celor două 
motonave de călători, duce la obosirea peste măsură a motoarelor principale 
și aparatelor auxiliare, fără de a mai vorbi de un accident care ar putea surveni 
și opri câtva timp una din ele. A treia navă sistership cu „Transilvania” trebuie a 
se comanda din timp, la același șantier dacă e posibil, pentru a avea motoare și 
piese de rezervă de aceleași dimensiuni. Dacă aceasta nu se poate, construcția 
motonavei a treia trebuie contractată la un șantier de prima ordine și care să 
întrebuințeze același tip de motoare și aparate  auxiliare. 

2. Linia Constanța-Haifa-Tel Aviv pentru emigranții din Polonia și Europa 
Centrală, deservită cu vechile vapoare „Regele Carol I”, „România” și „Dacia”. 
Această linie de încărcare este provizorie și nu e cazul a se revedea nave 
speciale pentru ea, pentru că, îndată ce va intra în serviciu a treia motonavă 
de călători, Linia I-a va servi și pentru transportul emigranților, iar vapoarele 
vechi care o deservesc acum vor fi retrase, având 40 de ani vechime în serviciu. 
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3. Linia Dunăre-Mediterana Occidentală, Brăila-Istambul-Malta-Napoli- 
Genova-Marsilia, deservită cu 2 vapoare tip „Ardeal”. Înainte de izbucnirea 
războiului civil din Spania, această linie avea ca port terminus Barcelona, 
atingea și Alger, dar era deservită de 3 vapoare tip „Ardeal”. Vor trebui reluate 
aceste escale și, în consecință, 3 motonave sunt necesare pentru această linie, 
pentru înlocuirea vechilor vapoare tip „Ardeal”, care au tonaj și consumație 
prea mare. Această linie nu are numai importanță comercială, ci și militară și 
trebuie menținută și utilată cu motonave de tonaj potrivit traficului acestei 
linii. Vapoarele tip „Ardeal”, care deservesc această linie, pot încărca 6.500 
de tone, însă au o mare consumație și tonaj de registru net 5.660 CED, 
pentru care se plătesc taxele de porturi. Noile motonavele care s-ar pune în 
construcție ar trebuie să fie de 6-6.500 de tone încărcământ (dw) și tonaj de 
registru net cel mult 2.100 de tone. „Sulina” are 5.700 tone dw. Are un tonaj 
de registru net de 2.021 de tone. Pentru a se bucura de reducerea de 60% de 
care se bucură navele cu plecări și sosiri regulate în Dunăre, trebuie să aibă 
și cel puțin 6 cabine de călători. Specificațiile generale pentru aceste 3 unități 
care urmează a se construi în prima linie sunt deja întocmite. 

4. Linia Dunăre-Levant cu escala la Istambul-Pireu-Tripoli-Beyrout -Haifa- 
Port Said și Alexandria, deservită de 3 vapoare mixte cu mare capacitate 
de încărcat cherestea, articolul principal de export pe această linie. Pentru 
deservirea liniei 4 și 5 s-au construit cele 4 motonave tip „Sulina”, care vor 
intra în serviciu în cursul exercițiului 1939/1940, înlocuind cele 3 vapoare 
vechi care deservesc actualmente și vaporul „Durostor”, care deservește  
Linia V-a. 

5. Linia Dunăre-Arhipelag (Egee) deservită de ss „Durostor”, care s-a redat 
Marinei Regale și va fi înlocuit cu motonava „Sulina” după sosirea din America. 

6. Linia neregulată Dunăre-Occident, deservită de vapoarele „Carpați” 
și „Bucegi” de 7.150 tone dw., trebuie ameliorată trasformând-o în linie 
regulată. SMR a deservit mulți ani, în mod regulat, linia Dunăre-Rotterdam, 
dar, când s-au micșorat cantitățile de cărbuni ce se importa din Occident, 
această linie s-a transformat. În loc de a încărca cărbuni pentru întoarcere, 
se încărcau mărfuri generale, la Anvers și Liverpool, pe baza convenției cu 
Johnston Line, cu conosament direct și reducere 45% pe CFR. Dar, această 
reducere se bucură pe CFR și mărfurile engleze, care veneau cu vapoarele 
liniei Johnston și în urma cererii Legației italiene la București de a se acorda  și 
mărfurilor italiene același tratament pe CFR, pe baza convenției „națiunii celei 
mai favorizate”, convenția cu Johnston Line și transportul mărfurilor generale 
din Liverpool a încetat.

Dezvoltarea industriei alimentare românești cere însă o linie regulată 
Dunăre-Occident, deși exportul de cereale și lemne spre Anglia și Occident 
este sporadic și neregulat și nu se poate conta pe acest export, deși navlurile de 
întoarcere nu se găsesc în mod continuu și la epoci reglate. Pentru deservirea 
în mod regulat a liniei Dunăre-Occident ar trebui minimum 4 motonave de 
7.000-8.000 tone, prevăzute cu frigorifere și cu pescaj maximum 23 picioare, 
pentru a putea trece bara Sulina fără alimbare. Socotim 8.000 tone dw  
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ca un maximum de tonaj pentru o linie regulată Dunăre-Occident, pentru 
motivele următoare: 

1. Cu cât capacitatea e mai mare, cu atât completarea încărcământului e 
mai grea, pierderea de timp poate da naștere la plecări și sosiri neregulate și 
navele n-ar mai beneficia de reducerea taxelor CED la Dunăre. 

2. Chiar dacă s-ar găsi încărcământ complet, capacitatea prea mare a 
navelor lungește timpul de încărcare și descărcare și linia ar cere mai multe 
nave spre a fi deservit regulat, deci un capital mai mare de investit. 

3. În timpul verii nu se prea găsește încărcăminte în Dunăre pentru 
Occident. Pentru cargoboturile cu capacitate mare, peste 8.000 tone dw, 
armatorii sunt obligați a căuta încărcământ în alte direcții, Argentina, Australia, 
India. Statul român însă nu este calificat să investească capital pentru a înlesni 
exportul altor țări. 

4. Încărcământ de întoarcere e mai greu de găsit dacă capacitatea navelor 
este prea mare. Consumația de cărbuni în țările din Mediterana s-a redus 
prin întrebuințarea, atât pe mare, cât și pe uscat, a păcurei, motoarelor, 
electrificarea liniilor ferate și întrebuințarea energiei căderilor de apă etc.  
Un tonaj prea redus ar fi prea mic pentru a asigura o rentabilitate cu navlurile 
normale, în caz că navele ar fi utilizate în mod liber, ceea ce se poate întâmpla. 
Desigur că atât călătorii, cât și mărfurile preferă linii regulate și rapide, dar, 
dacă o linie regulată nu s-ar putea menține din cauză că ar fi deficitară, 
navele ar trebui să aibă un tonaj suficient pentru a-și asigura rentabilitatea în 
exploatarea liberă unde se găsește navlul. Cargoboturile mari sunt rentabile, 
chiar cu navlurile scăzute, acesta e motivul pentru care se construiesc 
cargobote de 10.000 tone dw.

În rezumat, sunt necesare pentru linia Mediteranei Occidentale  
3 motonave de 5.500-6.500 de tone, care să înlocuiască pe cele vechi 
de tip „Ardeal”, iar pentru linia Dunăre-Occident 4 motonave de  
7.000-8.000 de tone care să înlocuiască vapoarele „Carpați” și „Bucegi” și 
să facă o linie regulată în scop de a favoriza exportul produselor românești 
industrializate.

Dar, înlocuirea vapoarelor vechi prin motonave moderne, păstrând actuala 
schemă de linii, nu e deajuns. E necesar a se prevedea și utilajul naval pentru 
dezvoltarea Serviciului Maritim Român. În prima linie trebuie a se construi, 
ca început, 3 tancuri petrolifere, prin care să se poată exporta cel puțin 
redevența cuvenită statului. Actualmente, contractul cu „Pertofina” împiedică 
statul de a-și exporta redevența cu tancurile sale, dar acest contract  va lua 
sfârșit  peste câțiva ani și trebuie prevăzută construcția a minim 3 tancuri, din 
care unul de 5.000 de tone pentru Mediterana și 2 de 10.000 pentru Occident. 
În fine, trebuie a se ține seama și de concurența ce o întâmpinăm în Orient din 
partea liniei ungare de navigație Detert. În acestă privință, cu toată convenția 
DOV încheiată cu societățile de navigație pe Dunăre și Societatea Adriatica, 
Societatea ungară de navigație ne face o concurență serioasă. 

În numărul 2414 din 20 septembrie a.c., revista „The Shipping World” 
publică un interesant articol aupra motonavelor cu pavilion ungar care fac trafic 
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de mărfuri între Budapesta și porturile Levantului. Aceste mici motonave au 
fost construite după tipul costierelor germane din Marea Nordului și Baltica, 
care fac trafic de mărfuri între porturile Rinului și Prusiei de Est. Pe acest tip 
s-a construit în 1934 la Ganz Co. Budapesta, de către Societatea Ungară de 
Navigație fluvială, motonava „Budapesta” de 480 tone dw de capacitate, cu 
2 motoare Diesel-electric, 350 HP împreună, cu 10 noduri viteză și 2,3 m. 
Pescaj, adică 7,5 picioare.

Rezultatele obținute fiind satisfăcătoare, marfa nemaifiind transbortată la 
Galați din șlepuri în vase de mare și viceversa, societatea ungară sus-numită 
a pus în construcție în 1936 a doua motonavă „Szeged” de 527 tone dw cu 
același pescaj și viteză. În 1937, s-a pus în construcție a treia motonavă „Tisza” 
de 1.000 de tone capacitate și 800 de cai putere. Deservește astăzi linia 
Budapesta-Sulina-Istambul-Alexandria. În anul curent, 2 firme ungare „Orient 
Line” și „Hungarian Breight Shipping Co”, au contractat la Ganz construcția a 
câte unei motonave tip „Tisza” de 1.100 de tone, ceea ce arată că exploatarea 
acestui tip de nave e rentabilă, evitându-se transbordul mărfurilor, ceea ce 
implică cheltuieli, pierdere de timp și stricarea coletelor. Motonavele ungare 
asociate sub firma DETERT ne fac o serioasă concurență în Levant, în ceea 
ce privește traficul DOV. Este, dar, necesar a se achiziționa 2 motonave 
cu pescaj mic pentru a putea urca Dunărea cel puțin până la Budapesta.  
Prin crearea acestei linii, nava „Cetatea Albă” ce se construiește la Severin ar 
putea fi utilizată. 

Afară de liniile arătate, SMR a fost solicitat de Ministerul Afacerilor 
Străine, încă din 1937, să deschidă linia Dunăre-Constanța-Trebizonda.  
Din lipsă de tonaj însă, SMR a amânat deschiderea acestei linii până la sosirea 
celor 4 motonave comandate în Italia și destinate pentru lniile Levant și 
Arhipelag, urmând ca vapoarele vechi ce se vor retrage de pe această linie să 
fie utilizate pe linia Dunăre-Constanța-Trebizonda. Afară de aceasta, șoseaua 
ce leagă Trebizonda cu Bazergan la frontiera turcă și Tebriz în Iran nu era încă 
gata. În conferința care a avut loc, împreună cu delegații turci, la Ministerul 
Afacerilor Străine în toamna anului 1937, aceștia nu au căzut de acord cu 
Societatea turcă de navigație din Marea Neagră să deservească împreună cu 
SMR linia Dunăre-Trebizonda. Motivul a fost că această linie ar lua o bună 
practică din traficul portului și orașului Istambul. Actualmente, mărfurile 
ce vin din Iran via Trebizonda sunt transportate la Istambul cu vapoarele 
Societății turce de navigație. De aici, sunt expediate pe uscat în Europa 
Centrală și pe apă în Grecia, Italia și Occident. În 1938, Ministerul Afacerilor 
Străine revine din nou, la MAM, întrebând dacă se menține hotărârea luată 
de a se crea o linie de călători și mărfuri între Brăila-Constanța-Trebizonda. 
S-a răspuns că se menține în principiu, dar SMR nu va putea realiza această 
linie decât după sosirea celor patru motonave comandate în Italia, atunci 
rămân disponibile vapoarele care fac linia Dunăre-Levant și se va realiza linia 
Dunăre-Trebizonda. În fine, Șantierele Navale Galați, în asociație cu firma 
Otto Wolf, propun construirea de motonave în țară, plătibile în lei, ceea ce 
are avantajul că se dă dezvoltare industriei construcțiilor navale și se utilează 
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SMR cu nave plătite în lei, care pot produce valută forte prin navlurile ce 
vor încasa. Motonavele în construcție la Palermo se plătesc în 5 ani în 
clearingul italo-român, ceea ce dă utilizarea sumelor de lire italiene blocate 
în Italia. Am considerat direcțiile în care se poate dezvolta SMR și procurarea 
capitalului necesar la investițiile ce vor trebui făcute în acest scop. Să luăm 
în considerație și concurența ce SMR întâmpină în direcțiile activității sale. 
Concurenții noștri în porturile Dunării Maritime, în toate porturile Greciei, 
Turciei, Siriei, Palestinei, Egiptului și Italiei sunt grecii, italienii și mai puțin 
francezii și rușii. Sub impresia celor 2 motonave de călători „Transilvania” 
și „Basarabia”, construite la Burmeister&Wain Copenhaga și a celor  
4 motonave de marfă în construcție la Cantieri Navali Reuniti Palermo, 
italienii s-au decis a moderniza întreg utilajul naval învechit cu care se servesc 
actualmente în porturile Dunării și ale Levantului. Același lucru s-a întâmplat 
când s-au construit în 1905-1906 vapoarele de călători „România”, „Împăratul 
Traian” și „Dacia” cu 18 mile viteză, pentru linia Constanța-Alexandria, care 
leagă Paris, Viena și Berlinul cu Cairo. Această linie de călători producea 
concurența liniei Trieste-Alexandria a Lloyodului austro-ungar. Această 
societate, subvenționată, a pus în construcție 2 mari vapoare de călători, 
Wien și Heluan, tot cu 18 mile și combustibil păcură. Actualmente, grandiosul 
program de renovare a flotei mercantile italiene, fixat de Duce, scrie revista 
maritimă „Mercati d᾿oltremare” în numărul din august a.c., a determinat 
cele 4 mari societăți de navigație italiene: Italia, Lloyd Triestino, Adriatica 
și Tirrenia să se asocieze sub numele de „Finmar” și să pună în construcție  
44 motonave moderne cu un total de 250.000 tone reg. brut. Pentru linia 
Italia-Pireu-Rodos-Alexandria au lansat motonavele de călători „Calitea” și 
„Calino”.

Din comparația caracteristicilor acestor 2 motonave cu acele ale 
motonavelor „Transilvania” și „Basarabia”, rezultă că acestea au tonaj și viteză 
mai mare, însă au mai puține cabine de călători și încarcă mai puțină marfă. 
Prin urmare, motonavele italiene sunt mai economice din punct de vedere 
al taxelor de porturi și consumație și mai rentabile ca venit din călători și 
mărfuri. Cele 4 motonave tip „Sulina” în construcție la Palermo, sunt nave 
mixte, cu tonaj de registru ner mic, cu consumație și viteză economică, 
dar cu capacitate de încărcământ mare. În acest gen trebuiesc construite 
motocargourile propuse mai sus. Motonava „Sulina” a fost trimisă la New York 
pentru a aduce materiale Ministerelor de Înzestrare și Aerului și Marinei.

Rezultatele acestei serioase încercări se vor vedea la întoarcere.

PREȘEDINTELE 
COMITETULUI DE DIRECȚIE SMR                  Director SMR
C-dor Gh. Constantinescu C.                         Amiral C. Boerescu 

(AMNR, fond Micrrofilme, rola P 3.1173, c. 704-714)
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Anexa nr. 2

MATERIALE AFLATE LA BORDUL NAVEI „MANGALIA”  
ÎN IULIE 1940

Destinatar, valoarea mărfii (lei) Materiale (unitate de măsură) Cantitatea

Ministerul Înzestrării Armatei 
(106, 076 milioane)

Zinc 672.015
Aramă 896.178

Sârmă ghimpată 6.370.389
Toluen 249.550

Ministerul Aerului și Marinei

Ulei 1.748.820
Părți de pompe 8

Electrozi 1.186
Părți avion 1.099

Ulei 1.454
Mașini și unelte 1.196

Scule și polizoare 624
Menghine și strunguri 45
Echipament strungărie 1.572

Rulmenți 98
Dispozitive bord pentru comandă 

avion
4

Rulmenți 791
Părți motor avion 1.211

Etil glicol 4.950
Nichoilseal 4

Părți motoare și plăci metal 4.646
Echipament nichelaj și cromaj 2.826

Ţevi aramă 4163
Un pachețel diamante -

Bare oțel 31
Ciclohexanol 4750

Echipament electric bucătărie 1172
Echipament electric răcitor 1412

Ministerul Afacerilor Străine 
(2,0 milioane)

Mașini de scris 427

Panglici 80
S.M.R. (2,840 milioane) Ulei marin 156.690
Ministerul Economiei 

Naționale (17,2 milioane)
Mașini pentru prelucrat nuci 145.085

Arta Film Filme 300
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Destinatar, valoarea mărfii (lei) Materiale (unitate de măsură) Cantitatea
Astra Armament București 

(8,418 milioane)
Sârme și bare de aramă 330.690

Internațional Hovatur Corp.
București

Piese schimb mașini agricole 788

TOTAL (136.534 de milioane 
fără valoarea mărfurilor 

destinate M.A.M.)

10.604.254=
4.403, 8 T

(AMNR, fond Ministerul Aerului și Marinei,  
dosar nr. 5530//1940-1941, f. 91)
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Evenimentele politice europene din deceniul al patrulea al secolului XX au 
avut repercusiuni negative asupra sistemului de securitate al României, ceea 
ce a generat intensificarea măsurilor de pregătire a economiei, populaţiei şi 
teritoriului pentru apărare, astfel încât armata română să fie în măsură să 
respingă o eventuală agresiune asupra teritoriului naţional. Dobrogea avea 
să cunoască, la rândul ei, transformările sistemului de apărare a teritoriului 
românesc: Divizia 9 Infanterie se afla pe frontiera de sud a Dobrogei, iar Divizia 10 
infanterie era dispusă în zona Deltei și a judeţului Tulcea. În acele circumstanţe, 
primarul Constanţei din acea vreme, generalul (r.) Teodor Nicolau, a luat măsuri 
de protejare a populaţiei în cazul unor eventuale bombardamente, construind 
adăposturi subterane de mare capacitate. 

Cuvinte-cheie: Al Doilea Război Mondial, Dobrogea, Divizia 9 Infanterie, 
Divizia 10 infanterie, frontul antisovietic.

ORGANIZAREA ORGANIZAREA ªªI ACI ACÞÞIUNEA  IUNEA  
SISTEMULUI DE APSISTEMULUI DE APÃÃRARE A DOBROGEI  RARE A DOBROGEI  

ÎN ANII 1939-1941ÎN ANII 1939-1941

Costin SCURTU
Muzeul Militar Naţional Regele „Ferdinand I”, filiala Constanţa
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Evenimentele politice din Europa anului 1938 au avut consecințe 
negative asupra sistemului de securitate al României (Petrache, 2009, 
p. 6)1, astfel încât structurile de decizie militară au fost nevoite să 
intensifice măsurile de pregătire a economiei, populației și teritoriului 
pentru apărare pentru ca armata română să fie în măsură să respingă 
o eventuală agresiune la adresa teritoriului național.

Destructurarea rapidă a întregului sistem de securitate creat de 
România în perioada interbelică făcea ca situația să fie critică. Dobrogea 
avea să cunoască, la rândul ei, transformările sistemului de apărare a 
teritoriului românesc. La 10 februarie 1938, prin Decretul nr. 828, s-a 
stabilit o nouă organizare a Armatei de Uscat pentru pace, astfel: șapte 
corpuri de armată, 21 de divizii de infanterie și nouă brigăzi motorizate.
Din cele 21 de divizii de infanterie, nouă erau destinate acoperirii 
frontierei: patru pe frontiera de vest (1, 16, 17, 19 I), patru pe frontiera 
de est (8, 12, 14, 15 I) și una (D. 9 I) pe frontiera de sud a Dobrogei. 
Celelalte 12 divizii de infanterie, brigăzile 1 și 2 moto erau prevăzute a 
fi dispuse în zona interioară (AMR, fond 333, dosar nr. 1757, f. 5-35). 

La 3 martie 1939, a fost aprobată Legea pentru apărarea antiaeriană 
activă și pasivă a teritoriului nr. 938. De asemenea, a fost reorganizat 
Serviciul General de Pândă și Alarmă al Teritoriului, subordonat 
grupărilor de apărare contra aeronavelor operative. Ca urmare, s-a 
solicitat organizarea adăposturilor subterane și extinderea lucrărilor 
de apărare pasivă la instituțiile școlare pe baza ordinelor Ministerului 
Educației Naționale nr. 1700 din 1938. Măsurile solicitate și aplicate 
de primarul municipiului Constanța, generalul (r.) Teodor Nicolau  
(1878-1952), au constat în:

a) construirea de adăposturi subterane din beton armat în locul 
viran vecin școlii, rezervat pentru piață, sau în alt loc mai 
potrivit;

1 Generalul (ret.) Ion Tutoveanu, fost șef al Statului Major General, își amintea că promoția  
1935-1938 de la Școala Militară de Infanterie era numită „promoţia dezarmării”.
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b) așezarea de lăzi cu nisip în colțurile podurilor, prevăzute cu 
lopeți;

c) instalarea extinctoarelor pentru stingerea sau localizarea 
incendiilor până la sosirea pompierilor comunali;

d) construirea unei scări fixe pentru urcat în pod;
e) fabricarea unor guri de incendiu și vase cu apă;
f) crearea unor tărgi cu brancarde sanitare;
g) confecționarea unor truse aprovizionate cu toate cele necesare 

ajutorului sanitar;
h) ungerea – din timp – cu materii ignifugare a lemnăriei 

acoperișului acestui imobil și procurarea unor asemenea 
materiale;

i) așezarea unui strat de nisip în pod, de aproximativ 2-3 cm;
j) instalarea unui telefon pentru cazul de alarmă și ajutor imediat.

Rolul coordonator îl avea Comitetul comunal de apărare pasivă 
al municipiului Constanța (DJAN, Raportul către primarul Constanței, 
1939). Edilul orașului a luat măsuri de protejare a populației în cazul 
unor eventuale bombardamente, construind adăposturi subterane de 
mare capacitate (pentru 500 de persoane). De asemenea, la inițiativa 
sa, a fost construit un dig de apărare în nordul orașului2.

Prin Ordonanța nr. 16253 din 20 iunie 1039, s-au stabilit condițiile 
de a face baie pe plajele Constanței. Se prevedea faptul că, la Mamaia, 
este interzis scăldatul trupelor (militare), al cailor sau spălatul oricărui 
fel de vehicul. Erau avute în vedere structurile militare din hidro-aviație, 
care își aveau baza la Siutghiol, în vecinătatea stațiunii Mamaia. 
Acestora le-a fost însă alocat separat un anumit loc pentru scăldat, la 
nord de Hotel Rex, în vecinătatea satului Mamaia.

2 Generalul (r.) Teodor Nicolau a fost comandantul Regimentului 36 infanterie „Vasile Lupu” în 
perioada 1 iulie 1914-10 mai 1915. A fost decorat în Primul Război Mondial. La vârsta de 59 de 
ani, în data de 19 septembrie 1938, prin Decretul Regal nr. 3237, a fost numit în „funcţiunea” 
de primar al municipiului Constanța. În ziua când a fost împuşcat Armand Călinescu (1940), 
pentru a nu se produce o dezordine şi acte de vandalism în oraş, primarul Teodor Nicoau s-a 
deplasat la toate regimentele din oraş, a sunat alarma, a format gărzi pe care le-a instalat 
la Prefectură, Primărie şi Oficiul Poştal. În oraş nu au avut loc evenimente deosebite. A fost 
demis din funcția de primar al Constanței în 1940, odată cu venirea la putere a legionarilor. 
La data plecării lui din funcție, Primăria Constanța avea în conturile Băncii Naționale suma de 
18 milioane de lei, iar în magaziile proprii 100 de vagoane de grâu, păstrate pentru eventuale 
perioade de criză. (Bota, 2016).
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O altă ordonanță, nr. 349 din 14 septembrie 1939, prevedea 
pregătirea teoretică și practică de apărare pasivă a populației în fiecare 
zi de duminică3. 

Documente privind aplicarea măsurilor de organizare a apărării pasive a Constanţei4.

La 31 martie 1939, prin Legea nr. 1493, stabilimentele tehnice ale 
Ministerului Înzestrării Armatei și ale Ministerului Apărării Naționale  
au fost organizate sub forma administrațiilor publice autonome.  
Printre multe alte probleme de organizare militară se afla în discuție 
proiectul portului militar Tașaul, de lângă Constanța.

Ministrul Înzestrării, Victor Slăvescu, avea să constate problemele 
Armatei după ce a devenit ministru, la 1 februarie 1939, concluzionând 

3 Cursurile de instruire pentru apărarea pasivă urmau să se desfășoare în localul cinematografului 
„Tranulis”, cartierul Tăbăcăriei, la Școala nr. 4, cartierul Lucrătorilor, la Școala I.Gh. Duca, 
cartierul Anadolchioi și M. Koiciu, la Școala mixtă nr. 13, Viile Vechi, D.P.M. și S.P.M., la Școala 
nr. 6, cartierul Viile Noi, la Școala mixtă nr. 17,  cartierul Km. 5, la Școala mixtă nr. 18, cartierul 
Medeea, la Școala mixtă nr. 15, cartierul Brătianu, la Școala mixtă nr. 14, cartierul Movilița, la 
Școala mixtă nr. 19. Cursurile începeau din 17 septembrie 1939, timp de două ore pe lună, în 
intervalul 11.00-13.00. Cei care se sustrăgeau cursurilor erau pasibili de amendă de la 500 la 
2.000 de lei sau închisoare de la o zi la o lună. S.J.AN.C, Fond Primăria Constanța (1878-1950), 
dosar 16/1938; 61/1938, 85/1939, 95/1942.

4 Raportul către primarul Constanței, 1939. Sursa.S.J.AN.C, Fond Primăria Constanța (1878-1950).
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că acestă situație era de vreo opt ani5, cu largul concurs al unor 
factori de decizie din rândurile camarilei regale6. În ajunul numirii 
sale ca ministru, exista în minister o „stare de lâncezeală și lipsă de 
coordonare” (Slăvescu, p. 316), astfel că Victor Slăvescu a început să 
efectueze inspecții la mari unități și unități pentru a verifica personal 
situația armamentului, instrucția și comandanții. Prima destinație 
a fost Dobrogea (10 iulie 1939), unde a fost întâmpinat de generalul 
Nicolae Macici, comandantul Diviziei 9 Infanterie („impresie mediocră 
ca inteligenţă și spirit de comprehensiune”) (Ib., p. 407; Spânu, 2017, 
p. 31), cu care s-a deplasat în Cadrilater. În Bazargic a inspectat: un 
divizion din Regimentul 18 Artilerie („ofiţeri sălbăticiţi, colonelul calm 
și sigur de el”) (Ib.), Regimentul 12 Roșior, comandat de colonelul 
Bossie („impresie mediocră”) (Ib.), Regimentul 40 Infanterie (colonel 
Pârvu – „bună impresie”) (Ib.), iar în Silistra, Regimentul 36 Infanterie 
(colonel Basta – „slab așezat”) (Ib.). A revenit peste o săptămână și, 
alături de generalul Macici și inginerul Chiriac, a vizitat stadiul lucrărilor 
de la portul Tașaul, apoi Regimentele 13 Artilerie, 18 Artilerie și  
34 Infanterie, care i-au oferit o „impresie bună” (Spânu, pp. 28-35).

Ca urmare a mobilizării Armatei Române, decretată de Marele  
Stat Major român la 1 septembrie 19397, „cu începere de la  
23 septembrie a.c., a luat fiinţă Armata a 2-a, conform ordinului 
Marelui Stat Major nr. 11251/39” (Neagoe, p. 15), după cum se preciza 
într-un raport al comandantului acesteia, generalul de divizie Nicolae 
Ciupercă8.

5 În 1932, aviația militară română semăna cu „un muzeu demn de a rivaliza cu o expoziţie perfect 
organizată, în dotarea aeronauticii putându-se întâlni nu mai puţin de 25 de tipuri de celule și 
mai mult de 15 tipuri de motoare” (cf. Zaharia, Botoran, 1981, p. 141). Pentru unele aspecte 
referitoare la afacerile cu armament, vezi și Nicolescu, 2005, pp. 591-596. De altfel, Victor 
Slăvescu notează că Ionel și Vintilă Brătianu au neglijat mult problema înarmării (Slăvescu, 
1996, p. 344), afirmație cu atât mai importantă, cu cât cei doi Brătieni erau colegii săi de partid.

6 Căderea în dizgrație, în 1934, a viitorului mareșal Ion Antonescu, atașat militar la Londra, a fost, 
în mare măsură, consecința protestelor față de astfel de afaceri regale cu armament. Desigur, 
la acea vreme, nu exista un minister al înzestrării armatei.

7 Tezaurul polonez care a tranzitat România, după ocuparea țării de către germani și sovietici, 
a fost încărcat într-un tren păzit de armată, transportat în portul Constanța, încărcat de către 
angajații băncii la bordul micului petrolier înarmat „Eocene”, care a ajuns la Istanbul și, apoi, 
la Beirut, aflat sub mandat francez. De aici, după acceptul Franței de a găzdui tezaurul, a fost 
încărcat pe trei crucișătoare și a ajuns la Toulon, la începutul lunii octombrie, apoi la filialele 
Băncii Franței de la Nevers și Angers.

8 Generalul de divizie Nicolae Ciupercă a fost șeful Secției Operații în perioada în care la comanda 
Armatei a 2-a se afla generalul Alexandru Averescu, în Primul Război Mondial. 
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Realitatea ilustrată, 12 septembrie 1939 (Pogăciaș, Historia). 

În timpul războiului, armata română deținea o varietate extrem de 
largă de avioane, blindate, artilerie și mijloace de transport, varietate 
ce a adus însă mari greutăți în ceea ce privește asigurarea pieselor de 
schimb, a întreținerii și a aprovizionării cu muniție și alte consumabile. 

Victor Slăvescu a întreprins o nouă inspecție la Armata 2, în 
Dobrogea de sud (4-5 noiembrie 1939), la: Regimentul 12 Roșiori, 
Divizia 10 Infanterie, Regimentul 23 Infanterie, Regimentul 20 Artilerie 
(„excelentă impresie”) (Slăvescu, pp. 446; Spânu, p. 32), Divizia 9 
Infanterie, Regimentul 40 Infanterie și Regimentul 18 Artilerie („foarte 
bună impresie”) (Ib.), urmând să fie verificate și alte unități militare.

În anul 1939 a luat ființă Compania 132 Transmisiuni, care funcționa 
pe lângă Divizia 9 infanterie dobrogeană. Aceasta avea în statul 
de organizare un necesar de șase ofițeri, 30 de subofițeri și 229 de 
soldați. Compania era încadrată, la începutul celui de-Al Doilea Război 
Mondial, cu patru ofițeri, șapte subofițeri și 203 soldați. Comandantul 
companiei a fost, în perioada întregului război, Ion Eremia, cu o scurtă 
întrerupere, în perioada ianuarie-aprilie 1943, când la comanda 
companiei (denumită atunci Detașamentul 132 Trasmisiuni) a 
fost căpitanul Stelian Șerbănescu. În timpul războiului, compania  
de transmisiuni și-a modificat treptat, în funcție de evoluția ostilităților, 
atât componența, cât și denumirea.
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Marele Stat Major a trecut, începând cu 18 septembrie 1939, la 
redislocarea marilor unități române într-un dispozitiv de apărare 
circular. Eforturile de înzestrare s-au izbit de temporizări ale marilor 
puteri și de tendința intermediarilor de a profita de situația României 
prin mărirea prețurilor.

Acțiunea sovietică din 1940 împotriva frontierelor României, în 
concepția germană, trebuia inițiată după negocierea păcii în Vest. 
Împrejurarea a surprins mai multe guverne europene, care, deși se 
așteptau la un astfel de deznodământ, nu credeau că acesta va surveni 
atât de repede. Bruger, reprezentantul francez la Belgrad, informa  
(la 29 iunie 1940) că germanii n-au fost înștiințați decât cu câteva ore 
înaintea ultimatumului adresat României, situație în care s-a aflat și 
guvernul italian. 

La Statul Major iugoslav circula informația potrivit căreia, pentru a 
evita, pe cât posibil, extinderea pretențiilor asupra României, aceasta 
„… ar fi obţinut anumite promisiuni din partea Germaniei și că, astfel, 
s-ar fi evitat stabilirea bazelor ruse la Galaţi și Constanţa. De altfel, 
se speră că această atitudine a Berlinului îi va calma pe unguri și pe 
bulgari” (Faur, 2010, p. 404). După mutarea frontierei pe Prut, în iunie, 
au urmat, la 30 august 1940 și în septembrie, alte cesiuni teritoriale, 
România pierzând nord-vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei. Trebuie 
menționat că, după ultimatumurile sovietice din 26 și 28 iunie 1940, 
Insula Șerpilor nu a fost luată de URSS, ea rămânând, în continuare, 
României, iar în timpul războiului, între 1 august 1941 și 25 august 
1944, Insula Șerpilor s-a aflat în subordinea comandantului german, 
amiralul Schwerzes Mer (Bușe, 2005, p. 152).

Prin decretele succesive din 5, 6 și 8 septembrie 1940, forma 
de conducere a statului român a înregistrat schimbări esențiale. 
Regele, respectiv noul rege, Mihai I, a rămas formal „Capul Oștirii”, 
însă posibilitățile sale de intervenție în conducerea Armatei erau 
nesemnificative. Întreaga responsabilitate și în privința armatei i-a 
revenit generalului Ion Antonescu, cel care, de altfel, în septembrie 
1940-ianuarie 1941 și septembrie 1941-ianuarie 1942, a deținut și 
portofoliul apărării naționale9. 

9 Generalul Ion Antonescu și-a asumat și „Comandamentul de Căpetenie” al armatei, organism 
care fusese prevăzut încă din perioada interbelică, numai că se presupunea că el va fi 
îndeplinit de către un general desemnat de către rege. O asemenea delegare putea să facă 
și conducătorul, dar a preferat să lase conducerea guvernului vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri – Mihai Antonescu, iar el, militarul, să se consacre în exclusivitate, cel puțin în prima 
parte a guvernării, conducerii operațiunilor militare. 
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Tratatul de la Craiova a fost semnat la 7 septembrie 1940, de 
către trimișii Majestății Sale, Regele României – Alexandru Cretzianu 
și Henri-Georges Meitani, respectiv trimișii Majestății Sale, Regele 
Bulgariei – Svetoslav Pomenov și Teokhar Papazoff. Părțile semnatare 
conveneau ca, în termen de trei luni de la predarea instrumentelor de 
ratificare, să procedeze la schimbul obligatoriu de populație în județele  
Durostor și Caliacra. Documentul a fost ratificat la 13 septembrie 1940,  
de către generalul Ion Antonescu, în calitate de președinte al Consiliului 
de Miniștri, și nu de către Regele României, Mihai I, parte contractantă 
în tratat. Cele două țări au procedat la realizarea unor schimburi 
bilaterale de populație. Partea bulgară a declarat că, odată cu 
încorporarea sudului Dobrogei, Bulgaria „nu va mai formula niciodată 
nicio pretenţie contra României, considerând chestiunea Dobrogei ca 
fiind tranșată pentru vecie” (MAE, f. 354)10. Întreaga operațiune de 
evacuare a populației trebuia efectuată cu ajutorul armatei.

Evacuarea Dobrogei de sud de autoritățile române și instalarea 
celor bulgare urmau să se facă între 20 septembrie și 1 octombrie 1940,  
cu precizarea datei și orei pentru fiecare etapă, astfel încât să nu se 
ajungă la contactul direct între trupele celor două țări. Teritoriul preluat 
de Bulgaria măsura circa 7.700 km2.

După rapturile teritoriale aplicate României, marile unități 
operative și tactice ce se aflau în dispozitiv în teritoriile ocupate 
vremelnic s-au retras spre interior și și-au modificat structura.  
O problemă importantă a fost stabilirea raportului dintre Marele 
Stat Major și Ministerul Apărării Naționale. După venirea generalului  
Ion Antonescu la conducerea statului, s-a realizat preluarea conducerii 
Armatei exclusiv de către Marele Stat Major (AMR, fond Marele Stat 
Major, f. 298). Așa se face că, la 12 septembrie 1940, Armata a 2-a 
avea în subordine Corpul 2 Armată, cu comandamentul la București 
(pentru un timp și în garnizoana Constanța), și Corpul 3 Armată, cu 
comandamentul în garnizoana Buzău (Neagoe, 2011, pp. 11-14).

Și în viața religioasă a României s-a produs un prim semn de 
schimbare, prin apariția unei decizii a Ministerului Cultelor și Artelor 
din 9 septembrie 1940, intitulată „Cultele istorice protejate și autorizate 
să funcţioneze”, în care se menționa: „Văzând noua ordine ce a fost 
dată Statului român, care a devenit fascist, creștin și totalitar [...], 

10 În județele Caliacra și Durostor existau, în acel moment, 58.000, respectiv 59.000 de români, 
iar în județele Tulcea și Constanța – 23.000, respectiv 26.200 de bulgari.
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Statul român protejează și autoritatea funcţionarea pe teritoriul său a 
următoarelor culte istorice: a) cultul creștin-ortodox român, constituind 
religia dominantă în Stat [...]”. Decizia era semnată de ministrul Radu 
Budișteanu (Cultele istorice, 1940).

Planul secret al organizării apărării Portului Constanţa.  
Schiţa plajei Mamaia cu gurile de foc (SJANC, 1938).

La 22 septembrie 1940, pe baza „Proiectului de reorganizare a 
Armatei”, inițiat de conducătorul statului, Ion Antonescu, și aplicat de 
Marele Stat Major român, comandamentul Armatei a 2-a s-a desființat, 
Corpul 2 Armată fiind pus la dispoziția Marelui Stat Major, iar Corpul 3 
Armată a intrat în subordinea Armatei a 4-a (Neagoe, p. 13)11. În ședința 
de colaborare a Ministerului Apărării Naționale din România, din  
25 septembrie 1940, s-a hotărât ca această instituție să fie degrevată de 
sarcinile administrative și să se ocupe de pregătirea operativ-strategică  
a armatei, organizarea, mobilizarea și instruirea trupelor și a cadrelor 
de comandă, precum și de întocmirea planurilor de operații (AMR, 
fond 332, filele 21-23). 

11 Potrivit convenției realizate la nivelul ministerelor apărării din forțele statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, Armata a 2-a a participat cu grupe operative la mai multe aplicații de 
comandament și stat major de front, pe hartă, în garnizoanele Mangalia, Constanța și Neptun, 
precum și pe teritoriul Republicii Bulgaria – „Scut – 82”, „Balcan – 86”, „Balcan – 88”, fiind, 
de fiecare dată, remarcată pentru coeziune, modul de lucru și justețea hotărârilor adoptate  
(Ib., p. 14).
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La 5 noiembrie 1940, Escadrila 53 s-a mutat operativ pe aerodromul 
Pipera, cursurile piloților români făcându-se cu instructorii germani 
din Misiunea Militară a Aerului. La 24 ianuarie 1941, Escadrila 53 
Vânătoare s-a deplasat la Constanța, pe aerodromul Mamaia, având 
ca misiune apărarea Dobrogei și a sudului Basarabiei. Prin această 
dislocare, piloții Escadrilei 53 se aflau în prima linie în cazul unui atac al 
Uniunii Sovietice asupra României.

Prin aplicarea legislației antievreiești, populația evreiască a fost 
separată de ceilalți cetățeni români din punct de vedere juridic, politic 
și social. Excluderea evreilor din societatea românească a implicat și 
eliminarea lor din cadrele Armatei. În virtutea Decretului-lege relativ 
la statutul militar al evreilor, adoptat în decembrie 1940, au fost 
excluși toți evreii din serviciul militar și de la premilitărie, obligându-i 
să plătească taxe militare și să presteze munci obștești12. Medicii, 
farmaciștii, veterinarii, inginerii și arhitecții evrei rechiziționați în 
Armată pe timpul concentrărilor prelungite sau al războiului trebuiau 
să poarte uniformele specialității, dar cu semne distinctive pentru 
marcarea apartenenței lor etnice (Regulamentul asupra Decretului-lege 
relativ la Statutul Militar al Evreilor).

Războiul din Est (1941-1944) a fost, de la un capăt la altul, unul 
național și anticomunist. În condițiile concrete ale timpului, lupta 
României era pentru restabilirea granițelor istorice în Răsărit, pe 
Nistru, pierdute în 1940. În numele „războiului sfânt”, după eliberarea 
Basarabiei, soldații români (și dobrogeni din noiembrie 1942) au ajuns 
până la Stalingrad. 

În iunie 1941, România a renunțat la neutralitate și a intrat în război 
alături de Germania. La 22 iunie 1941, planul Barbarossa definea 
începerea ostilităților germano-române-sovietice. Până la 26 iulie 1941,  
s-a desfășurat planul de operații ale grupului de armată „General 
Antonescu”, în cadrul Grupului de Armate „Sud” (Feldmareșal Gerd 
von Rundstedt), pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei 

12 Pentru statutul militar al evreilor, a se vedea Legislația antievreiască (ed. Lya Benjamin), 
Editura Hasefer, București, 1993, doc. 25: Decretul-lege relativ la statutul militar al evreilor  
(4 decembrie 1940); doc. 29: Decizia Ministerului Apărării Naționale nr. 23325 din  
27 ianuarie 1941 privitoare la medicii, farmaciștii, veterinarii, inginerii și arhitecții evrei folosiți 
eventual în serviciile Armatei; doc. 43, Regulamentul Ministerului Apărării Naționale nr. 2030 
din 12 iulie 1941 asupra Decretului-lege nr. 3984 din 4 decembrie 1940, p. 159. 
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(Raport nr. 59.240 din 9 august 1941), teritoriile românești ocupate de 
URSS în vara anului 194013.

În timpul campaniei germane antisovietice din Est (1941-1944), 
Marele Stat major român s-a constituit pe două eșaloane, dintre care 
Eșalonul 1 a funcționat cu intermitențe sub denumirea de Marele 
Cartier General (Istoria Statului Major General român, 1994, p. 57; 
Apostol, Giurcă, Chiriac&Baltă, 2000, pp. 152-153) și avea atribuții 
operative, de conducere a forțelor de pe front (a celor care nu erau 
sub comanda germană). 

Concepția era întrebuințarea Marinei Regale Române, în baza 
Ordinului de Operații nr. 44 din 21 iunie 1941, emis de Comandamentul 
Marinei Militare. Se prevedea, având în vedere superioritatea forțelor 
sovietice, adoptarea unei atitudini defensive cu scopul principal de 
apărare a litoralului maritim și fluvial, gravitând cu majoritatea forțelor 
și mijloacelor în zonele Galați, Tulcea și Constanța. Acțiunile ofensive 
în această perioadă erau limitate la Delta Dunării pentru fixarea 
sau distrugerea forțelor sovietice care ar fi acționat pe brațul Chilia.  
La 28 iunie 1941, Armata a 2-a avea în compunere Corpul 2 Armată, 
Divizia 1 Grăniceri, diviziile 4, 9, 10 infanterie, Brigada a 7-a Cavalerie și 
Detașamentul „Dunărea”.

În ceea ce privește organizarea apărării Dobrogei, în această 
regiune erau dispuse următoarele forțe:

• Forţe terestre – Corpul 2 Armată, comandat de generalul de 
divizie Nicolae Macici, era format din Diviziile 9 şi 10 Infanterie. 
Divizia 10 Infanterie era subordonată direct Marelui Cartier 
General.

• Forţe din subordinea Comandamentului Marinei Regale 
Române, comandate de către contraamiralul Eugen Roşca, erau 
compuse din Divizia de Mare, Divizia de Dunăre, Detaşamentul 
Maritim Sulina, Regimentul de Geniu Marină, Regimentul de 
Infanterie Marină, Regimentul de Artilerie Marină.

13 Mesajul lui A. Hitler către I. Antonescu – aprecieri în privința rostului împlinit de trupele 
române, pentru care conducătorul statului primea „cele mai sincere mulţumiri pentru viteaza 
atitudine și activitate desfășurată atât pe Prut, cât și în Bucovina de Nord. În această primă 
fază a războiului, ea a contribuit cu succes la fixarea forţelor inamice aflate în faţa sa”.  
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, ANIC), fond PCM-CM, dosar 24/1941, f. 3-6, 
textul original al documentului, cu semnătura olografă a Führerului; Arimia, V., Ardeleanu, I., 
Lache, Șt., Antonescu-Hitler, I, doc. nr. 18, pp. 110-112.
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• Forţe aeriene – Escadrilele 101 şi 102 din Flotila de Hidroaviaţie, 
Escadrila 16 de observaţie şi Escadrila 53 vânâtoare.

• Trupe de grăniceri şi jandarmerie din zonă, mobilizate şi 
consolidate.

În Marina Regală, în anul 1941, funcționau două instituții de 
învățământ: Școala Navală (școală de ofițeri de marină) și Școala de 
Specialități (școală de maiștri de marină).

Comandantul Diviziei 10 infanterie, generalul 
de brigadă Ionel Glogojanu14 (1888-1941), a 
ordonat realizarea următorului dispozitiv de 
apărare: Gruparea tactică Vest – Batalionul I/
Regimentul 23 Infanterie; Gruparea Tactică 
Centru – Regimentul 38 Infanterie; Gruparea 
Tactică Est – Regimentul 33 Infanterie; 
Detașamentului Tactic nr. 1 Sulina – Regimentul 
Infanterie Marină; Artileria diviziei – 
Regimentele 3 și 10 Artilerie – era dispusă la 
Garvăn și Isaccea.

Din august 1941, Secretariatul General al 
Ministerului Apărării Naționale avea sarcina să 
transforme hotărârile ministrului apărării naționale în ordine și directive, 
semnând pentru ministrul apărării naționale, și să coordoneze, după 
directivele și în numele ministrului, lucrările cu caracter comun ale 
tuturor Subsecretariatelor de Stat înființate în toamna anului 1940: cel 
al Armatei de Uscat, cel al Aerului și Marinei și cel de la Înzestrarea 
și Administrația Armatei (Secretariatul General al Ministerului Apărării 
Naționale, p. 15).

Campania din Basarabia a scos însă la lumină un fapt dureros: 
slaba pregătire și dotare a armatei. Propaganda românescă pe Frontul 
de Est a cerut ca o parte din ecteniile și rugăciunile Bisericii să fie 
adaptate necesităților de război, adică acele cuvinte precum agareni 
(turci, năvălitori dușmani) să fie înlocuite cu bolșevici, semn ce arată 

14 În cel de-Al Doilea Război Mondial, generalul de brigadă Ionel Glogojanu a participat la luptele 
de la Odessa, iar după intrarea diviziei în oraș, a fost numit comandant militar al orașului. 
A decedat la 22 octombrie 1941, în urma exploziei din clădirea comandamentului militar de 
la Odessa, minată de sovieticii în retragere, http://enciclopediaromaniei.ro/w/images/4/47/
Ion_Glogojanu.jpg, accesat la 28 septembrie 2021.
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importanta mutație ce se producea în mentalul colectiv al unei țări 
angrenate într-un război epuizant (Bănică, 2007, p. 118)15.

Colonelul Dumitru Arăpașu avea să scrie: „Divizia a 10-a Infanterie, 
din care făceam parte, era dislocată […] în nordul Dobrogei, pe 
Dunăre, inclusiv pe braţul septentrional al Deltei, faţă în faţă cu R.S.S. 
Moldovenească. Deoarece tocmai urmasem un curs de specializare 
pentru comandanţi de unităţi de observare/reperare, mă aflam în 
fruntea unei astfel de unităţi dispuse în faţa diviziei. Aceasta mi-a 
dat posibilitatea să fac observări mai ample și mai aprofundate și să 
apreciez mai bine desfășurarea operaţiilor militare. 

[…] Într-o dimineaţă noroasă, deci cu o vizibilitate redusă, din 
primăvara anului 1941, o navă militară sovietică ce era camuflată a 
încercat să pătrundă în Deltă, sub pretextul unor cercetări hidrologice în 
apele teritoriale române. Comandantul diviziei, generalul de infanterie 
G. Avramescu (ulterior comandant al Armatei a 4-a, între anii 1944 și 
1945 – n.a.), i-a cerut generalului Costin Ionașcu, comandantul artileriei 
(viitor șef al Marelui Stat Major între 1945 și 1947 – n.a.), să deschidă 
focul dacă nava nu se supunea somaţiei de a se retrage.

[…] Am transmis acest ordin și salva a plecat. De la cea mai 
apropiată gură de foc, un vechi tun Debange, veteran al fortificaţiilor 
din Primul Război Mondial, transportat cu dificultate cu un atelaj cu 
boi, proiectilul a plecat, dar, din nefericire, nu singur, ci cu tun cu tot.  
De mult timp acesta nu mai fusese pus în funcţiune. Efectul balistic a 
fost nul, dar zgomotul a fost impresionant. Rezultatul: nava spion s-a 
retras, convinsă de eficacitatea planului de foc al artileriei noastre. 
Pentru noi, experienţa ar fi putut fi utilă dacă am fi avut posibilitatea de 
a înlocui acest material de mult timp depășit”. (Arapu, 1990; Hentea, 
Historia).

Planul general de acțiune la începutul războiului prevedea pentru 
forțele din Dobrogea desfășurarea unor acțiuni defensive pentru 
apărarea litoralului maritim și fluvial. Conducerea acțiunilor de luptă 
revenea Marinei Regale Române până la realizarea capetelor de pod 
de către inamic, în cazul debarcării desantului maritim sau în cazul 
forțării Dunării.

15 Dudu Velicu a fost secretar personal al Patriarhului Miron Cristea și șeful de cabinet al 
directorului Serviciului Special de Informații, Eugen Cristescu.
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Pintre măsurile luate pentru întărirea moralului celor care mergeau 
în armată, dar și al celor care rămâneau în spatele frontului (AMR,  
fond 332, dosar 62, f. 109-110) se înscriau: emiterea Decretului-Lege  
pentru ajutorarea familiilor nevoiașe ale concentraţilor, din  
21 februarie 194116: „Art. 1. Familiile celor concentraţi ca trupă (soldat, 
fruntaș, caporal, sergent), lipsite de mijloace proprii de existenţă, au 
dreptul să primească ajutoarele de familie prevăzute în decretul-lege  
de faţă” (Monitorul oficial al României, 1941). Având în vedere 
lipsa acută a brațelor de muncă în agricultură (Firoiu, Marcu, 1984, 
p. 431)17, prin prevederile art. 5 al decretului amintit, s-a acordat și 
dreptul familiilor beneficiarilor de ajutor financiar de a primi ajutoare 
la „efectuarea muncilor agricole pe timpul lipsei concentratului și la 
ajutoare în natură, după posibilităţi” (AMR, fond 5475, dosar 2878,  
f. 4.), elaborarea unei serii de norme privind aplicarea cadrului  
disponibil în armată, la 30 mai 1941 (Seserman, Moșneagu, 
Tase&Mureșan, 2012, p. 92)18.

Prin decretul din 25 iunie 1941, între cele 52 de întreprinderi 
militarizate figurau Direcția Porturilor Maritime, Serviciul Maritim 
Român și Șantierul Naval Constanța. Odată cu declanșarea luptelor, 
întreaga regiune a Deltei Dunării a fost declarată zonă de operații, iar în 
porturile Sulina, Constanța și Tulcea au fost staționate trupe germane. 

La 21 iunie 1941, Divizia de Mare cuprindea: Forța navală maritimă, 
compusă din distrugătoare, torpiloare, canoniere, un submarin și 
vedete torpiloare; apărarea portului și a zonei Constanța; grupurile de 
artilerie de coastă Constanța (apoi Mangalia); flotila de hidroaviație 
cu 20 de hidroavioane. Alături de acestea, acționau ca forțe navale 

16 Prin Decretul-Lege se stabileau două tipuri de cote: Cota principală, ce era destinată acoperirii 
cheltuielilor de ordin general ale gospodăriei concentratului; Cota adițională, destinată acoperirii 
cheltuielilor de întreținere a tuturor membrilor familiei aflați în sarcina celui concentrat.  
Aceste cote se plăteau prin intermediul unităților militare în care erau încadrați beneficiarii 
care, la cererea autorităților, erau obligați „să dea socoteală de modul de întrebuinţare a 
ajutoarelor primite”. (AMR, fond 5475, dosar 2878, f. 4-5).

17 Prin Decretul nr. 2741 din 1 octombrie 1941 pentru regimul muncii în timp de război, s-a 
suspendat concediul de odihnă și repausul duminical. În mai 1941, a fost elaborat Decretul lege 
nr. 1403 pentru organizarea muncii naționale, iar în noiembrie 1941, s-a legiferat înființarea 
și organizarea Inspectoratului general al taberelor și coloniilor de muncă obligatorie de folos 
obștesc (Decretul nr. 3205), cu fișă obligatorie pentru fiecare locuitor al țării. 

18 Potrivit acestora, trecerea în cadrul disponibil se putea face „în orice timp al anului, atunci când 
se constată un prisos de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari, faţă de necesarul de încadrare”.
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operative care interesau zona Dobrogei Escadra de monitoare și 
vedete fluviale și gruparea tactică Tulcea din Divizia de Dunăre, precum 
și detașamentul maritim Sulina, având misiunea de apărare a Deltei 
Dunării (Rădulescu, Bitoleanu, 1998, pp. 446-447). O primă misiune 
executată a fost operația de minare a zonei de larg a portului Constanța.

„La începutul războiului, pe 22 iunie 1941, la ora 4 dimineaţa, scria 
colonelul Dumitru Arăpașu, n.a.  […], la prima salvă de artilerie am 
văzut soldaţii sovietici sărind pe ferestrele cazărmilor din Reni și din 
alte localităţi, când, în mod normal, acestea ar fi trebuit evacuate de 
multă vreme.

[…] Forţele de la Dunăre nu puteau adopta altă atitudine decât una 
defensivă, date fiind lipsa lor de efective și importanţa obstacolului 
(Dunărea era foarte largă în acel loc). Aceasta nu a însemnat că nu s-a 
încercat ca această atitudine să fie una mai activă, mai ales din partea 
comandanţilor, care căutau să se facă remarcaţi chiar cu preţul unor 
mari și nejustificate sacrificii”. (Hentea, ib.).

Ocuparea insulelor din apropierea brațului de nord pe Dunăre, din 
fața malului basarabean, nu avea o valoarea tactică, „[…] nu puteau 
fi săpate în aceste insule nici adăposturi, nici tranșee, pentru că, la o 
adâncime de douăzeci de centimetri, dădeai de apă și pentru că ele 
nu puteau fi protejate de artileria noastră, aflată la sud de Deltă, la o 
distanţă de douăzeci de kilometri și în afara câmpului ei de bătaie”19.

Cu o zi înainte de începerea campaniei, Escadrila 53 a primit ordin 
de dislocare pe aerodromul din Buzău, de unde urma să însoțească 
bombardierele românești. Această decizie s-a dovedit a fi o greșeală, 
pentru că orașul și portul Constanța au fost țintele prioritare ale aviației 
de bombardament sovietice.

Procurorul general de la Constanța era informat despre distrugerile 
înregistrate după cele opt bombardamentele sovietice din noaptea  
22-23 iunie 1941 și măsurile luate de ordine publică la 1 iulie 1941.  

19 „…O astfel de insulă, a cărei ocupare nu avea nicio raţiune tactică, a fost invadată din ordinul 
comandantului diviziei de către o companie a regimentului de infanterie care avea garnizoana 
la Tulcea. Sovieticii, care cunoșteau ordinea de bătaie a regimentelor românești de la frontieră, 
au anunţat prin megafon, cu intenţii propagandistice: «Căpitane Palon, retrage-te de pe insulă 
înainte de seară, pentru că mâine dimineaţă te vom bombarda și vei muri cu toată compania 
ta, ca un idiot». Acest lucru a fost raportat comandantului diviziei, generalul de brigadă 
Ionel Glogojanu. Așa cum era de așteptat, el a răspuns că nu va ceda niciun metru de teren.  
Dacă această primă operaţie ar putea fi justificată, repetarea unor ordine asemănătoare, 
pentru alte companii, după ce i se raportase că nu mai rămăsese niciun supravieţuitor din 
prima companie, nu poate avea pentru mine altă explicaţie...”. Ib.
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Au fost înregistrate 15 victime din rândul armatei germane și câțiva 
civili morți și răniți, au fost avariate 20 de clădiri. În dimineața zilei de 
24 iunie 1941, atacurile aeriene au continuat, lasând bombe și avariind 
3-4 clădiri, printre care Chestura locală, care s-a mutat în suburbia 
Anadalchioi, iar legiunea de jandarmi s-a strămutat în comuna 
Basarabi, după ce localul a fost distrus și 25 de jandarmi au murit. A fost 
lovit un rezervor de petrol gol din port. De asemenea, au fost atacate 
vasele militare românești aflate în afara portului (DJAN, Raportul către 
Procurorul general, nr. 15351 din 1 iulie 1941).

Efectele bombardamentelor asupra Constanţei în vara anului 1941 (SJANC, 1941).

„Mai ales la început, își amintea colonelul Dumitru Arăpașu (n.a.), 
avioanele de vânătoare RATA erau greoaie, fără supleţe și ineficace. 
Ele trebuiau să părăsească spaţiul aerian atunci când apăreau 
Messerschmitt-urile, chiar dacă acestea erau mai puţine ca număr. 
Apariţia acestor avioane nu ne mai trezea nicio emoţie; le botezasem 
‹bărzăunii›” (Hentea, Ib.).

Dobrogea a fost, în continuare, atacată de un număr mare de 
bombardiere ale Uniunii Sovietice. Escadrila 53 a avut 20 de alarme, 
desfășurând acțiuni de luptă pe parcursul întregii zile. Luptele au fost 
extenuante, unii piloți având câte cinci-șase ieșiri. În dimineața zilei 
de 25 iunie, între orele 03.00 și 05.30 dimineața, au fost bombardate 
mai multe puncte ale orașului Constanța. Paza clădirilor avariate s-a 
făcut cu echipe întărite de jandarmi (DJAN, Raportul către Procurorul 
general, nr. 15351, ib.).
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Avionul Hawker Hurricane, pilotat de locotenentul Horia Agarici  
în dimineaţa de 23 iunie 1941 (Rador, 2016).

La 4 iulie 1941, piloții Escadrilei 53 au acoperit sectorul Chilia Nouă 
– Lacul Central cu șase avioane. S-a angajat lupta cu 14 aparate sovietice 
și au fost doborâte două: unul de către căpitanul Emil Georgescu și 
celălalt, atribuit, ca probabil doborât, locotenentului Horia Agarici. 
Între 16 și 20 iulie 1941, au avut loc 15 misiuni în nordul Dobrogei și 
în sudul Basarabiei, fără să fie întâlnită aviația sovietică. Era o dovadă 
clară că principalul obiectiv al aviației româno-germane de vânătoare 
care lupta în Basarabia – obținerea supremației aeriene – a fost atins.

Salvarea unui copil de către un militar german, în vara anului 1941 (SJANC, 1941).

La 14 august 1941, Escadrila 53 a revenit la Constanța de la Tecuci, 
pentru ca, între 15 și 27 august 1941, să se execute misiunile zilnice de 
patrulare în regiunea Constanța – pod Cernavodă. Primarul Constanței 
era informat de către prefect, la 19 august 1941, că trenul școală de 
apărare antiaeriană ajunsese în gara Constanța din data de 17 august 
1941 și că publicul nu fusese înștiințat despre aceasta. De asemenea,  
la 20 august 1941, orele 4 p.m., urma să facă o demonstrație de apărare 
pasivă în portul Constanța (DJAN, Adresa nr. 1589 din 19 august 1941).
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Efectele bombardamentelor asupra Constanţei în vara anului 1941 (SJANC, 1941-2).

Aceste măsuri veneau în scopul reintegrării diferiților cetățeni 
în efortul general de război al țării. La 9 noiembrie 1941, românii au 
fost chemați la „adunarea obștească plebiscitară” (referendum), „ca 
să rostească fiecare după cugetul său asupra actelor de guvernământ 
săvârșite de Mareșalul Antonescu”. Cu acest prilej, a fost difuzat la 
radio cuvântul Patriarhului, prin care acesta îi îndemna pe oameni să 
sprijine „râvna și osârdia Mareșalului” (Moisescu, 1941, pp. 601-603).

Schema unui adăpost subteran în Constanţa. 
Instrucţiuni pentru acoperirea tranșeelor pe timp de ploaie sau iarna (SJANC, 1939-2).
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În marea unitate terestră urmau să fie concentrați și mobilizați 
majoritatea dobrogenilor, dar și din județele Ialomița și Călărași, cu 
obligații militare. Aceasta avea, la 21 iunie 1941, următoarea structură 
organizatorică: 

• Comandamentul Diviziei – dislocat în Constanţa; 
• Regimentul 34 Infanterie – dislocat în Constanţa; 
• Regimentul 36 Infanterie – dislocat în Cernavodă; 
• Regimentul 40 Infanterie – dislocat în Medgidia; 
• Regimentele 13 şi 18 Artilerie – dislocate în Constanţa; 
• Subunităţile de divizie (Compania 9 AT, Compania 9 AA, 

Compania 9 Mtr., Compania 9 Trs., Compania 9 Autocamioane, 
Compania 9 Anticar, Secţia 9 Autosanitară şi Secţiile de artilerie 
de poziţie nr. 246, 247, 248, 249) – dislocate în Constanţa; 

• Batalionul 9 Pionieri – dislocat în Constanţa; 
• Escadronul 9 Cavalerie – dislocat în Cuza Vodă. 

Efectivele diviziei erau de 11.718 militari, din care 376 de ofițeri, 
430 de subofițeri, 8 civili, 10.904 gradați și soldați.

La 16 august 1941, s-a dat alarma aeriană la ora 4.10 dimineața, 
avioanele inamice au aruncat 10 bombe, una a căzut în port, pe linia 
C.F.R. „Salvamar”, distrugând-o pe o lungime de 15 m, a doua pe 
terenul de lângă cazarma companiei de grăniceri, fără pagube, altele 
două au căzut pe B-dul Ferdinand, pătruzând prin cele trei etaje 
ale unui imbobil, fără să explodeze, iar celalată într-o curte, peste o 
bucătărie germană, pe care a distrus-o, fără a face și victime omenești, 
două bombe au căzut pe același bulevard, avariind o casă și distrugând 
o mașină germană; au fost răniți doi soldați germani, o bombă a căzut 
pe Strada Eternității, avariind o casă și rănind patru personae, o altă 
bombă a căzut pe Strada Egalității, fără a exploda.

În noaptea de 17 spre 18 august 1941, s-a dat alarma la Cernavodă, 
unde avioanele inamice au lansat două bombe în balta de pe teritoriul 
județului ialomițean. Au urmat și alte alarmări aeriene pe teritoriul 
dobrogean. Pentru primirea unităților care reveneau de pe front, se 
organizau ceremoniale impunătoare: gara și străzile erau pavoazate; 
autoritățile locale și populația ieșeau în întâmpinarea trupelor; în gară, 
se organiza distribuirea unor mici cadouri (țigări, alimente, flori).
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Locul unde a explodat un proiectil inamic pe malul mării, 1941  
(SJANC, Fond Primăria Constanța).

Astfel, la 26 octombrie 1941, la revenirea în garnizoana Cernavodă a 
Regimentului 2 Grăniceri, primăria acestei localități informa prefectura 
Constanța că toate autoritățile publice din oraș și populația au făcut o 
deosebită primire militarilor acestei unități. Consiliul de patronaj local 
al operelor sociale a colectat diferite sume de la cei avuți, prin care s-au 
procurat mici cadouri, care s-au distribuit celor 2.500 de ostași. În ziua 
de 30 octombrie, din inițiativa colonelului Măzăreanu, comandantul 
acestei unități, s-a oficiat un parastas în fața Monumentului Eroilor, 
fiind pomeniți toți soldații căzuți pentru patrie. La activitate au 
participat autoritățile civile și militare, văduvele celor morți în război, 
școlile și populația.

S-a insistat pe adaptarea rapidă a factorului uman la situațiile 
concrete din teatrul de operații, prin trecerea de la defensivă la 
ofensivă. Bateriile de coastă erau fixate pe amplasamente betonate, se 
utiliza artileria mobilă, iar sistemul defensiv a fost întărit cu organizarea 
unui câmp minat.

Navele militare și comerciale românești au cooperat cu 
Comandamentul naval german „Admiral Schwartzes Meer” în 
misiuni de escortă a convoaielor în bazinul de vest al Mării Negre și 
în transporturile pentru aprovizionarea frontului spre coastele Crimeii 
(Rădulescu, Bitoleanu, 1998, p. 448).

În cel de-Al Doilea Război Mondial, divizia dobrogeană a ajuns în 
zona Cotului Donului în toamna anului 1942. Trupele din subordinea 
Armatei a 3-a au trecut la apărare între Klețkaia și Suhoi Doniek, fâșia 
de apărare având o dezvoltare frontală de 148 de kilometri. 
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Mitraliera AA a Portului Constanţa (foto Horst Grund)

În sinteză, implicarea forțelor și structurilor militare și interesul 
pentru organizarea și apărarea Dobrogei ne indică faptul că această 
parte a țării reprezintă o regiune strategică geopolitică cu deschidere la 
Marea Neagră. De asemenea, trebuie menționate acțiunile strategice 
gândite de ofițerii superiori ai armatei române, precum și curajul 
militarilor români care au luptat în conflictele aeriene, navale și terestre. 
Implicațiile internaționale ale celui de-Al Doilea Război Mondial au 
cuprins și deplasarea trupelor române în zonele de conflict, ceea ce 
a condus la aprecierea și recunoștința eroismului acestora. Perioada 
cuprinsă între 1939 și 1941 a rămas în istoria noastră ca o pagină ce 
trebuie cunoscută, și nicidecum uitată!
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