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FORŢELE ARMATE ÎN DEMOCRAŢIE. 
Educaţia morală şi civică a militarilor în cadrul societăţilor democratice, 

în condiţiile procesului de globalizare. 

 

Cpt.cdor.lect.univ. Titi-Iulian AGAFIŢEI 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  

- Facultatea de Comandă şi Stat Major - 

 

              “Iluminism înseamnă eliberarea fiinţei umane de sub tutela sa autoindusă. 

                Tutela este incapacitatea fiinţei umane de a-şi folosi abilităţile cognitive în lipsa 

instrucţiunilor de la o altă persoană. 

               Această tutelă este autoindusă atunci când cauza sa nu rezidă în absenţa raţiunii, ci 

în absenţa hotărârii şi a curajului de a lua hotărâri fără instrucţiuni de la o altă persoană."    

                                                                    Immanuel Kant, Despre visurile raţiunii. 

 
 

1. Forţele armate în democraţie 
 

Capacitatea combativă generală a unei armate se sprijnă pe patru coloane de 
susţinere : 

1. Organizarea ; 
2. Dotarea ; 
3. Nivelul de instruire; 
4. Moralul combativ. 
Conştiinţa personală individuală a militarului acţionează, deseori în război, 

ca ultim garant al forţei de luptă colective (moralului) al unei armate.  
Din punct de vedere psiho-sociologic, pentru a putea acţiona, conştiinţa 

individuală trebuie să se sprijine pe un fundament de principii valorice, convingeri şi 
idei, care se completează reciproc şi reprezintă imaginea de ansamblu a persoanei 
respective asupra societăţii în care trăieşte, în general, şi, concomitent, a rolului său 
particular în această societate. 

Cu cât eşafodajul acestor idei, principii valorice şi convingeri va fi mai 
complex, mai bine fundamentat şi articulat, cu atât armătura de rezistenţă a 
conştiinţei personale a acelei persoane va rezista mai bine în faţa provocărilor impuse 
de crizele individuale şi/sau colective apărute, la un moment dat în viaţa reală. 

Cetăţeanul matur  ştie,  judecă şi  acţionează. 
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În practica vieţii de zi cu zi armata este privită şi tratată ca fiind un 
compartiment special al societăţii, însărcinat cu întrebuinţarea forţei militare a 
acesteia. În aceste condiţii, militarul este tratat ca fiind un membru egal în drepturi şi 
obligaţii al societăţii (comunităţii) respective. Aceasta este accepţiunea scolastică a 
categoriei sociale denumită simplu „miltiari”. În practică însă istoria a relevat cel 
puţin două feluri deosebite de armate: 

a. armata regimului (a clasei aflate la putere în acea societate); 
b. armata naţiunii (a societăţii, luată în ansamblu). 
În aceste două cazuri deosebirile de sarcini ale armatei, în general, şi de statut 

al militarilor, în special, sunt evidente. 
Primul caz este specific statelor (societăţilor) cu regim politic totalitar sau 

autocratic (imperiile medievale, dictaturi personale, statul nazist/fascist, statul 
comunist). 

Al doilea caz este specific statelor (societăţilor) având un regim democratic 
sau quasi-democratic.  

Totuşi, şi în acest al doilea caz apar destule „variante” de armată, diferite una 
de alta prin: 

- statutul militarului în societate (modul de recrutare al corpului de 
conducere şi al militarilor simpli, drepturile social-politice ale militarilor în 
societate, etc.); 

- atitudinea (în special din punct de vedere politic) armatei faţă de societate. 
Paradoxul vine din faptul că, deşi în mod normal societatea democratică are 

dreptul moral şi puterea juridică de a-şi construi şi „ajusta” armata după chipul şi 
asemănarea sa, au fost destule cazuri când armata însăşi a încercat să modifice 
societatea potrivit propriului sistem de valori (Germania interbelică, Chile, Argentina, 
Paraguay ), rezultatul fiind de fiecare dată catastrofal. 

Idealul unei armate, integrate armonic în societatea, pe care trebuie să o apere, 
este reprezentat de modelul „armatei de cetăţeni” compusă din „cetăţeni îmbrăcaţi 
în uniformă”, soluţie imaginată de mari înţelepţi ai umanităţii şi îndelung încercată 
încă din timpul Greciei antice, dar nerealizată pe deplin decât în timpurile moderne, 
odată cu războiul de independenţă al S.U.A. şi cu Revoluţia franceză. În orice caz şi 
acest ideal comportă încă destule perfecţionări. 

În timpurile noastre, societăţile democratice, de filiaţie creştin-iluministă, 
funcţionează având la bază principul: „Fiecare cetăţean poartă răspundere pentru 
întreaga lume”. 

În societăţile cu democraţie avansată armata tinde să devină, din ce în ce mai 
mult, un compartiment social, în care acţionează împreună doar cetăţeni în uniformă. 

În aceste condiţii orice „cetăţean în uniformă“ poartă o răspundere deosebită, 
de ordin nu numai moral, dar şi juridic, pentru întrebuinţarea legitimă, corectă şi 
proporţională a mijloacelor forţei militare, avându-se în vedere că: 

• Folosirea mijloacelor de putere militară are ca obiectiv final doar înfrângerea 
rezistenţei unui adversar ostil şi va duce în mod obligatoriu la apariţia 
supunerii acestuia în faţa voinţei celor care  folosesc acest tip de forţă; 

• Întrebuinţarea mijloacelor de putere militară exercită o influenţă considerabilă 
şi asupra egalilor, din cadrul societăţii proprii, precum şi a camarazilor de luptă 
prin: puterea disciplinară a superiorilor, dreptul de a da ordine al acestora, 
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dreptul de întrebuinţarea de armelor în luptă şi, în final, a dreptului de folosire 
a armei împotriva fiinţei umane. 
În societatea democratică apare permanent o confruntare de principiu între: 
Democraţie, care înseamnă Dreptate + Libertate + Egalitate + Protejarea 

demnităţii umane + Apărarea păcii faţă de Folosirea (câte odată excesivă) a 
puterii politice + întrebuinţarea forţei militare, pentru protejarea societăţii faţă de 
adversarii din interior şi din exterior a acesteia. 

În condiţiile predominanţei informaţionale, deţinute de mijloacele mass-media 
în ultimile decenii, metodele şi procedurile barbare de luptă, întrebuinţate de armatele 
unor ţări în războaiele  recente (Ex.: armata S.U.A. în Vietnam sau Armata Roşie în 
Afganistan), au jucat un rol extrem de păgubitor pe mai multe planuri: 

a. pe plan extern, au delegitimat în ochii opiniei publice internaţionale 
obiectivele politice pentru care aceste armate au fost trimise în luptă, văduvind astfel 
guvernele statelor respective de sprijinul extern necesar; 

b. pe plan intern, efectul distructiv a fost cu atât mai mare, cu cât, pe lângă 
apariţia refuzului societăţii de a se alinia în spatele obiectivelor guvernului propriu, a 
apărut şi un fenomen grav de subminare a moralului de luptă a militarilor angajaţi în 
conflict, aceştia conştientizând în mod dramatic faptul că efortul lor combatant nu 
beneficiază de recunoaştere şi susţinere în patrie. 

Apariţia unui sentiment general de vinovăţie şi umilinţă în rândurile armatei, 
în urma făptuirii de către unii dintre membrii lor a unor fapte reprobabile pe câmpul 
de luptă, a blocat pe termen lung toate posibilităţile guvernelor respective de a-şi 
folosi forţa militară naţională pentru atingerea unor scopuri, de multe ori legitime. 

Dacă în cadrul societăţilor democratice acest efect nedorit a fost până la urmă 
escamotat, folosindu-se capacităţile de regenerare şi reformare morală proprii acestor 
societăţi, care, prin iniţierea unor ample dezbateri publice şi prin impunerea unor legi 
reformatoare şi reparatorii, promulgate în folosul inclusiv al victimelor abuzurilor, au 
reuşit să depăşească momentele de blocaj, în societăţile conduse de regimuri totalitare 
acest efect a fost experimentat până la ultimele şi cele mai funeste consecinţe, şi 
anume până la apariţia fenomenului de  autodizolvare  a armatei naţionale (Armata 
Roşie sau armata irakiană).  

În trecutul totalitar conştiinţa personală a militarului, confruntat cu: 
a. atitudinea discreţionară a conducerii politice superioare a statului, exersată 

în toate domeniile relevante ale vieţii sociale;  
b. problemele zilnice, induse de acţiunile unor conducători nepotriviţi, 

selecţionaţi pe baza altor criterii (de obicei politice sau clientelare) decât pe calităţile 
de caracter şi/sau pe competenţă profesională; 

c. faptele ilegale sau măcar îndoielnice, din punct de vedere al moralei publice, 
a unor camarazi; 

aştepta sau căuta susţinere în: 
1. atitudinea/angajamentul politic al unui parlament (în mod teoretic, for 

reprezentativ ales al poporului de provenienţă), care în realitate nu exista sau nu 
reprezenta naţiunea; 

2.  angajamentul ideologic sau de sprijin sufletesc al unei biserici, căreia, în 
fapt, i se pusese botniţă, fiind, de cele mai multe ori persecutată în mod preventiv; 
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3. existenţa unei dezbateri publice reale asupra problemelor naţiunii, din care 
făcea parte respectivul militar, dezbatere care de fapt era imposibilă, fiind interzisă cu 
desăvârşire sau împiedicată în mod pervers prin mijloace de blocare de ordin 
administrativ-birocratic. 

După cum se poate observa, această susţinere psiho-sociologică exterioară, 
de ordin ideatic superior neexistând în realitate, apărea o diminuare gravă şi 
accelerată, dusă până la ruinare, a moralului combativ al acelei armatei, din care 
militarul făcea parte. 

În prim-planul imagologic al societăţilor totalitare virtutea supremă clasică a 
unei armate, şi anume disciplina, era asigurată la nivelul întregii societăţi, sprijinindu-
se pe relaţia cauzală dată de impunerea unei autorităţi discreţionare aparţinând unei 
(pseudo-)elite politice asupra întregii societăţi, susţinută fiind prin acţiuni de 
intimidare administrativă/ameninţări sau acţiuni de represiune directă, îndreptate 
asupra securităţii personale a indivizilor nesupuşi, acţiuni care induc, ca efect imediat, 
instalarea aproape automată a unei stări de supunere auto-impuse la nivelul general al 
societăţii, deci şi a fiecărui individ luat în parte. În aceste condiţii, chiar dacă la prima 
vedere starea de disciplină era asigurată, în planul mult mai profund al conştiinţei 
individuale, moralul de luptă al acelei armate era grav zdruncinat, rezultând o 
capacitate de luptă mult diminuată, rezultat ori al unei lipse generale de idealuri, care 
să justifice asumarea conştientă a luptei, ori, mult mai grav, consecinţă a dizolvării 
coeziunii interioare a acelei armate, prin apariţia unei pseudo-conştiinţe de castă, care 
exclude sau reneagă apartenenţa la comunitatea militară naţională, pe motiv de rang, 
pregătire sau convingeri politice. Pericolul este reprezentat de faptul că, odată cu 
dispariţia din cauze obiective sau chiar subiective a presiunii/ameninţării politice 
(administrative), care susţinea această stare de disciplină (supunere) artificială, armata 
tindea să se dezagrege sub efectul forţelor centrifuge, apărute din interiorul ei. 

Într-o societate democratică, în care armata este formată din militari, care 
acţionează în calitatea de „cetăţeni în uniformă”, coeziunea internă şi deci disciplina, 
beneficiază de soliditatea dată de autoasumarea liberă a sarcinilor militare, de către 
fiecare individ, conştient că poate şi trebuie să apere societatea, în care drepturile sale 
individuale, personalitatea şi conştiinţa sa sunt respectate şi valorificate. 

 
2.  Educaţia civică şi morală a militarilor în cadrul societăţilor democratice 

 
A. Determinări şi fundamentări teoretice generale 
Educaţia civică şi morală este reprezentată de un sistem instituţionalizat de 

pregătire teoretică, instruire practică şi asistenţă psiho-socială, care, având la bază 
principiul respectării ad literam al drepturilor omului, garantate de Legea Funda-
mentală a statului, acţionează printr-un ansamblu de măsuri organizatorice şi acţiuni 
de instruire şi susţinere, pentru asigurarea tuturor premiselor necesare întăririi 
permanente a suportului conştient şi motivaţional a moralului combatant al militarilor 
din forţele armate. 

1. Obiectivele generale ale concepţiei educaţiei civice şi morale sunt :  
• Informaţiile despre  factorii determinanţi şi raporturile funcţionale ale 

proceselor  şi determinărilor politice, economice şi sociale; 
• Sprijinirea dezvoltării simţului politic pentru problemele societăţii, a 

discernământului politic; 
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• Asigurarea clarificării rapide şi corecte a poziţiei proprii în cadrul societăţii de 
origine; 

• Acceptarea valorilor fundamentale ale democraţiei libere; 
• Dezvoltarea aptitudinilor pentru acţiunea politică conştientă, fără însă a încălca 

regulile jocului democratic; 
• Exersarea regulilor de joc şi a comportamentelor democratice, chiar în cadrul 

sistemului militar; 
2. Obiectivele speciale ale concepţiei educaţiei morale şi civice: 

• A demonstra necesitatea protejării şi apărării  ordinii de bază a statului român; 
• Motivarea misiunilor Forţelor Armate având în vedere noile riscuri şi 

răspunderea internaţională crescută, derivată din statul de membru al NATO şi 
UE; 

• Dezvoltarea disponibilităţii şi a capacităţii de a reflecta asupra aspectelor 
esenţiale ale meseriei de militar, inclusiv asupra dimensiunii ei etice şi morale, 
în contrapunct cu provocările unei societăţi globalizate, aflate în transformare 
continuă; 

• Conştientizarea locului şi rolului militarului în stat şi societate şi promovarea 
capacităţii de a se confrunta cu răspunderile morale şi juridice derivate din 
acest rol; 

• Asigurarea premiselor de folosire responsabilă şi adecvată a drepturilor civice 
personale de către militară, precum şi dezvoltarea capacităţii acestora de a 
identifica toate obligaţiile decurgând din lege şi de acţiune legală în 
conformitate cu  acestea. În acest context, curajul civil poate să fie un mijloc 
pentru atingerea scopului. 
Concepţia de formare (educaţie) morală şi civică transpune valorile şi 

normele Legii Fundamentale (constituţia ţării) în realitatea funcţională, 
organizaţională şi acţională a armatei.  

Ea creează premisele educaţionale, etice, social-politice, organizatorice şi 
sociale pentru ca militarii să se comporte ca „cetăţeni în uniformă“.  

Astfel, formarea morală şi civică va asigura starea de funcţionare a Armatei 
României în acele situaţii critice când celelalte pârghii umane, materiale şi ideologice, 
aflate de regulă la dispoziţia satului, vor înceta să mai acţioneze. 

Concepţia de formare morală şi civică este aşadar o filosofie acţională şi un 
sistem organizaţional care stabileşte principiile comportamentale şi regulile de 
procedură pentru membrii Armatei României în orice situaţie. 

Formularea principiilor de bază ale educaţiei morale şi civice pornesc de la 
următoarele întrebări fundamentale: 

1. CINE ACŢIONEAZĂ ? - Omul în întregime, democratic şi liber. 
2. CE TREBUIE SĂ FACĂ ? - Să asigure democraţiei capacitatea  de a se apăra. 
3. CUM TREBUIE SĂ ACŢIONEZE ? - Acţionând şi susţinând armata, privită şi 

organizată ca o organizaţie favorabilă omului (fluxul organizaţional şi asistenţă. 
4. CE TREBUIE SĂ ASIGURE FORMAREA (EDUCAŢIA) MORALĂ ŞI 

CIVICĂ? - Să rezolve dilemele existenţiale ale militarului, care acţionează în  cadrul 
unei armate provenind dintr-o societate democratică, şi care a experimentat în 
trecutul său apropiat realitatea sistemului totalitar. 
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Contradicţia de principiu apărută între, pe de o parte, asigurarea de către legea 
fundamentală a ţării a tuturor drepturile umane, proprii unei societăţi liberal-
democratice, iar, pe de altă parte, funcţionarea sistemului militar, cu propriile sale 
mecanisme interioare, caracterizate prin limitarea semnificativă a libertăţilor 
personale, în interesul general al asigurării eficienţei acţionale a organizaţiei militare, 
trebuie, dacă nu anulată, măcar serios diminuată prin efortul de educare morală şi 
civică a membrilor armatei. 

Dilema de ordin folozofic al oricărui sistem militar actual se poate rezuma 
astfel: 

a. în trecutul totalitar – cine a vrut să acţioneze pe vremea aceea conform 
ordinului primit, a acţionat deseori în mod iresponsabil, iar cine a vrut să acţioneze pe 
vremea aceea în mod responsabil, era nevoit deseori să nu respecte ordinul primit, 
devenind automat, în conformitate cu legislaţia ăn vigoare, culpabil în faţa 
tribunalului militar. 

b. în prezent – militarul trebuie să aibă asigurată posibilitatea de a acţiona în 
aşa fel, încât întotdeauna să reziste coram Deo. 

Un punct nodal al educaţiei civice şi morale este transferul de cunoştinţe şi 
atitudini privind semnificaţia jurământului militar într-o societate democratică. 

Educaţia civică şi morală trebuie să asigure apariţia în conştiinţa fiecărui 
militar a ideii fundamentale, care afirmă că şi cel care nu crede într-un dumnezeu 
personal, trebuie să-şi dea seamă că depune totuşi jurământul de fidelitate faţă de 
ţara sa în faţa unei ultime instanţe. 

În aceste condiţii cel care însă nu poate să identifice, să recunoască şi să se 
alinieze în mod conştient la valorile morale fundamentale ale democraţiei, se aşează 
de fapt în afara ordinii specifice civilizaţiei noastre. 

În concluzie educaţia civică şi morală are ca scop final formarea conştiinţei de 
sine a militarului român din secolul XXI, militar care trebuie să-şi stăpânească în cel 
mai înalt grad meseria şi să-şi îndeplinească sarcinile în mod profesionist, integrându-
le în situaţia politică fiind în acelaşi timp convins că misiunea primită este necesară 
din punct de vedere politic, utilă din punct de vedere militar precum şi justificată din 
punct de vedere  juridic şi moral. 

 

B. Liniile  directoare ale educaţiei civice şi morale în armata României: 
Cine hotărăşte şi conduce angajarea Armatei României în întreaga lume, 

trebuie să-le poată da militarilor ei un răspuns corect, din punct de vedere valoric, şi 
cinstit, din punct de vedere juridic şi moral, la întrebările decisive: “DE CE ?” şi 
“PENTRU CE ?”.  

În caz contrar, întregul concept al educaţiei civic şi morale va intra repede în 
impas, antrenând după el întregul eşafodaj de principii morale al armatei României.  

Deocamdată educaţia civică şi morală este încă tratat precum copilul vitreg al 
concepţiei generale de instruire a armatei, deoarece: 

-  domeniul de aplicare a educaţiei civice şi morale este încă confundat (voit 
sau ne-voit) cu fostul învăţământ politic militar; 

- unele eşaloane ale conducerii superioare politice (şi chiar militare) ale statului 
român au neglijat, până acum 2-3 ani să furnizeze o motivare solidă, coerentă şi ferm 
orientată spre/pe interesele naţionale, a operaţiunilor externe, în care este/a fost 
angrenată armata României. 
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A. Teme obligatorii (câteva): 
(1) Serviciul militar  – cine şi pentru ce ? 
(2) Semnificaţia jurământului = promisiunea solemnă; 
(3) Statutul constituţional a Armatei României şi al membrilor acesteia (ofiţerii, 

subofiţerii şi soldaţii); 
(4) Misiunea generală şi sarcinile specifice ale Armatei României;  
(5) Asigurarea păcii în cadrul sistemelor de securitate colective; 
(6) Înţelegerea interculturală; 
(7) Politica şi mass-media; 
(8) Extremismul şi formele sale; 

B. Domeniile tematice: 
(1) Ordinea fundamentală liberal-democratică; 
(2)  Armata României şi militarii săi în stat şi societate; 
(3)  Politica de securitate şi de apărare într-o lume aflată permanent în   
       transformare; 
(4)  Provocările epocii contemporane; 
(5)  Evoluţii şi evenimente istorice recente şi în derulare; 
(6)  Educaţia politică prin prisma unei misiuni actuale şi în derulare; 
(7)  Competenţă în domeniul mass-media.  

C. Probleme deosebite din aria pedagogică: 
(1) Timpul scurt pentru pregătire; 
(2) Conducătorii, instructorii şi militarii, ce trebuie instruiţi, sunt sosiţi din diferite 

unităţi; 
(3) Selectarea personalului necesar trebuie realizată într-un timp scurt, nefăcându-

se rabat de la calitatea morală şi profesională a acestora; 
(4)  Transferul tuturor informaţiilor relevante către structura subordonată nu este 

posibilă în multe cazuri. 
Conţinutul general al educaţiei civice şi morale: 

1. Interesele naţionale ale României şi ale aliaţilor săi; 
2. Bazele constituţionale şi de drept internaţional; 
3. Misiunea / rolul unităţii proprii; 
4. Delimitarea sarcinilor militare şi poliţieneşti; 
5. Dimensiunea politică şi socială a anagajării armatei în procesele evolutive ale 

lumii contemporane; 
6. Aspecte de etică şi conflictele de interese, apărute în cadrul armatei şi/sau în cazul 

angajării armatei în acţiuni pe plan internaţional; 
7. Cunoştinţe etno-geografice despre zonele geografice unde armata României este 

prezentă cu trupe şi misiuni; 
8. Cultura şi codurile culturale ale aliaţilor României; 
9.  ONG-urile în teatrul de operaţii/zonele de întrebuinţare; 
10.  Evoluţia situaţiei politico-militare, economice, sociale şi cultural-ideologice : 

a.  în România 
b.  în zona de operaţii 

11.  Reflexii morale şi civice asupra acţiunilor proprii în calitate de militar; 
12.  Contribuţia militară şi obiectivul politic al statului român în diferitele teatre de 

operaţii; 
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13.  Reflexii morale şi civice asupra conţinutului pregătirii pentru misiune; 
14.  Confruntarea cu relatările din mass-media despre ţara misiunii, precum şi cu 

realităţile de la faţa locului;  
15. Participarea internaţională de armatei României, analizată în retrospectivă – lecţii 

învăţate; 
16.  Politica de securitate internaţională în lumina  experienţei acumulate în cadrul 

misiunilor internaţionale; 
17.  Verificarea şi analizarea atitudinii proprii faţă de străini şi de identitatea culturală 

a lor – reflexii asupra sentimentului de xenofobie; 
18. Reflexii asupra rolului ONG-urilor în jocul realităţilor democratice din şară şi din 

teatrele de operaţii. 
  

Imaginea militarului (din perspectiva educaţiei civice şi morale) = 
 MILITARUL DIN ARMATA ROMÂNIEI ESTE :  

h apt să judece independent; 
h dotat cu curaj civil; 
h dotat cu toate competenţe sociale (şi interculturale) necesare pentru 

îndeplinirea misiunilr sale; 
h interesat de politică şi de climatul social din România; 
h motivat  şi bun profesionist în domeniul militar. 

Militarul din armata Românie trebuie educat şi instruit astfel încât să devină: 
1. Soldat gata de luptă: deci să aibă voinţa şi posibilitatea de a lupta;  
2. Cetăţean responsabil: deci să fie convins de justeţea ordinii social-politice, de 
nuanţă liberal-democratică a statului, al cărui cetaţean este; 
3. Personalitate umană liberă: deci să fie şi să se comporte în calitate de cetăţean al 
unei ţări libere şi prospere. 
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 Abstract 
 According to the general theory of systems the national security, as 
a big system, relies on an inter-disciplinary theory resulting from the 
political-military, economic, social, cultural, scientific, etc. systems 
interaction, because both the theory of security and the practice of 
security assurance are permanently influenced and determined by the 
political, military, economic, social, cultural, diplomatic, judicial, etc. 
theory and practice. Consequently, the changes and trends in the policy, 
military art, economy, science, technology, culture etc. will be reflected in 
in a way or another in  the national security. Some changes or trends in 
the nation’s security are taken from the above mentioned domains, some 
other trends are specific to security as a result of the sinergy of the 
security system. 
 The approach of such a large and fastidious topic requires 
intelligence, wisdom, but also courage, because the field of security is 
immense both in theory and in practice and the incertainties the future 
has in store for us make our scientific application more difficult. 
 
 

Conform teoriei generale a sistemelor (TGS), securitatea naţională 
(regională şi mondială), ca sistem mare, se bazează pe o teorie 
interdisciplinară care rezultă din interacţiunea sistemelor politico-militar, 
economic, social, cultural, ştiinţific etc., deoarece atât teoria securităţii, cât şi 
practica asigurării securităţii – indiferent de nivelul lor – sunt influenţate şi 
determinate de teoria şi practica politică, militară, economică, socială, 
culturală, diplomatică, juridică etc. Ca urmare, schimbările şi tendinţele din 
politică, artă militară, economie, ştiinţă, tehnologie, cultură etc. se vor 
reflecta, într-un fel sau altul, şi în securitatea naţională, continentală sau 
internaţională. Unele schimbări sau tendinţe în securitatea naţiunilor sunt 
preluate din domeniile amintite în rândurile precedente, iar altele sunt 
specifice securităţii, ca urmare a efectului sinergetic pe care îl are sistemul de 
securitate. 
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Pentru abordarea unei tematici atât de vaste şi pretenţioase este nevoie 
de multă ştiinţă, de cunoştinţe noi, de inteligenţă, înţelepciune, dar şi de curaj, 
întrucât câmpul de acţiune al securităţii este imens, atât în teorie, cât şi în 
practică, iar demersul nostru ştiinţific este îngreunat de incertitudinile pe care 
ni le rezervă viitorul. 

Problemele de pe glob şi cele din interiorul statelor sunt interconectate. 
Aşadar, toate problemele de securitate nu trebuie privite şi analizate separat, 
ci împreună, aşa cum ne învaţă integronica. 

În primul raport al Clubului de la Roma, intitulat “Limitele creşterii” 
(The limits to growth), se precizează: “dacă continuăm în tendinţele actuale 
ale creşterii exponenţiale a demografiei, a producţiei agricole şi industriale 
(…) societatea umană se va prăbuşi în cursul secolului viitor” [1], adică în 
acest secol. Oare politicienii lumii vor lua vreodată serios în seamă acest 
pericol exprimat de cei mai apreciaţi membri ai comunităţii ştiinţifice 
mondiale sau vor lăsa societatea oemenească să se prăbuşească. 

Cuvintele “securitate”, “criză” şi “criza de securitate” sunt utilizate 
destul de frecvent, uneori cu emfază şi entuziasm, ajungându-se în situaţii 
paradoxale în care oamenii nu mai sunt sensibili la semnificaţii. Aceasta se 
explică prin faptul că termenii au fost folosiţi pentru desemnarea unor 
evenimente extrem de diferite, dar în contextele ce le induc semnificaţii 
diverse fără clarificări conceptuale. 

În sec. XXI, securitatea naţională, regională şi internaţională este 
ameninţată de pericole numeroase deoarece se diversifică actorii relaţiilor 
dintre naţiuni şi transnaţionali, iar acţiunile lor cuprind subversiuni 
periculoase, capacităţile de reacţie ale acestora sunt tot mai imprevizibile. Din 
punct de vedere teoretic nu se poate asigura securitatea naţională (naţiunii) 
dacă nu se abordează ştiinţific crizele viitoare de către echipe manageriale de 
securitate specializate şi performante. Aceste echipe trebuie să fie legiferate 
cât mai curând şi să fie capabile să identifice oportun sursele situaţiilor critice 
(situaţiilor insecurizante). 

Problematica asigurării securităţii naţionale reprezintă o provocare 
ştiinţifică dintre cele mai complexe întrucât necesită perceperea cuprinzătoare 
/ integrală a tuturor genurilor de determinări ale proceselor sociale, politice, 
economie, militare etc. Insecuritatea naţiunilor reprezintă consecinţele 
dificultăţilor provocate de acţiunile desfăşurate în existenţa socială şi 
economică. Factorii de decizie politică ajung în stări de criză atunci când nu 
adoptă măsuri competente de eradicare a situaţiilor critice ale proceselor 
socio-economice. Pentru asigurarea securităţii, decidenţii trebuie să posede 
competenţe de prevenire a apariţiei unor situaţii critice (aceasta presupune în 
primul rând identificarea situaţiilor critice), de elaborare a măsurilor pentru 
soluţionarea crizelor şi de evaluare corectă a consecinţelor deciziilor. Astăzi, 
s-au diversificat şi au crescut numărul conexiunilor şi interdependenţelor şi 
factorii de decizie sunt puşi în faţa unor situaţii din ce în ce mai complicate şi 
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unor noi situaţii nemaiîntâlnite în sec. XX. Conducătorii statelor trebuie să 
facă apel la cuceririle ştiinţei pentru a putea înţelege şi soluţiona situaţiile 
problematice de securitate. Ei trebuie să înţeleagă în primul rând procesele 
care au loc în interiorul naţiunilor şi statelor pentru a soluţiona problemele de 
securitate. 

Situaţiile critice, insecurizante, nu pot fi înţelese / interogate fără 
analizarea / studierea proceselor sociale, tensiunilor care apar între procesele 
organizante şi cele dezorganizante precum şi dinamicii surselor proceselor 
insecurizante. 

Abordarea bazată pe proces (procesuală) a lui Lucian Culda clarifică şi 
problematica procesării informaţiilor la nivel naţional scoţând în evidenţă 
adevărul că diferitele modalităţi de interpretare şi diversitatea posibilităţilor 
de interpretare a acestora stau la originea unor decalaje sociale, a 
divergenţelor şi evoluţiilor contradictorii. 

“Luarea în considerare a limitelor capacităţilor de interpretare deschide 
cercetarea spre aspectele de fond ale crizelor. Cum am argumentat, erorile în 
organizarea şi funcţionarea centrelor de decizie sunt la originea dezvoltării 
multor situaţii critice în domeniile sociale pe care decidenţii publici ar trebui 
să le gestioneze performant. Distincţia între situaţii sociale critice şi crizele 
posibile în centrele de decizie a generat un cadru explicativ mai bun ca cel 
folosit de autorii care ignoră această diferenţă” [6] 

Iată de ce este necesar a se “schiţa un cadru teoretic realmente cuprinzător; 
centrarea pe existenţa socială ca procesualitate a făcut posibilă atât reconsiderarea 
problematicii surselor de insecuritate în interiorul naţiunilor şi în procesele 
transnaţionale, cât şi înţelegerea faptului că studiile geopolitice sunt indispensabile 
pentru localizarea principalelor surse ale crizelor, în această perioadă, în care 
presiunile globalizante sunt tot mai mari” [6]. 

Industriaşii şi bancherii l-au ajutat pe Hitler să ajungă la putere. [2] Azi, 
ne dăm seama că, în scopul eradicării răului şi pentru garantarea securităţii, 
este necesar să fie cunoscute concepţiile nazismului, fascismului, 
neonazismului, comunismului, islamismului şi ale altor partide sau 
organizaţii, care ar putea să provoace crime la adresa umanităţii. 

H. Spencer scria: “A cunoaşte înseamnă a prevedea şi orice cunoştinţă 
ne ajută, mai mult sau mai puţin, a dobândi binele şi a evita răul”. 

În acest sens, se poate pune întrebarea: dacă cetăţenii ar fi cunoscut 
ideile antiumane, şi intenţiile criminale ale viitorilor lor conducători, i-ar mai 
fi votat ei pe acei indivizi alienaţi (Htler, Stalin, Ceauşescu, Saddam etc.) care 
au devenit dictatori sângeroşi? 

Ne găsim acum într-o situaţie critică din care putem ieşi prin cercetarea 
multilaterală a fiinţei umane, a comportării ei în societate şi a interacţiunii 
dintre acestea.” Aşadar, investigaţia trebuie îndreptată spre descoperirea 
acelor părţi încă ascunse ale comportării şi dezvoltării omului şi societăţii 
omeneşti, precum şi spre folosirea acelor tehnici şi instrumente manageriale 
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care ar putea conduce la micşorarea numărului şi intensităţii conflictelor 
regionale şi globale. Astfel, prin procesul de management al securităţii 
(naţionale, regionale şi mondiale), se pot asigura şi menţine condiţii optime în 
care politicienii şi specialiştii, din diferite domenii conexe, lucrând împreună 
cu aceeaşi echipă managerială, pot realiza obiectivele de securitate în mod 
eficient. Dar managementul trebuie să existe la toate nivelurile de securitate şi 
în toate domeniile securităţii şi trebuie să admită în cadrul echipelor 
manageriale şi oameni de ştiinţă din toate domeniile, pentru a acoperi toate 
dimensiunile securităţii, toate aspectele” [5] securităţii naţionale. 

Se ştie că managementul este atât ştiinţă, cât şi artă, întrucât foloseşte 
legi precise şi, în acelaşi timp, lasă o mare libertate de acţiune şi de 
interpretare a proceselor, fenomenelor şi rezultatelor obţinute. Rezultă că, în 
practică, managementul este arta de a utiliza anumite instrumente (tehnici) de 
management pentru atingerea scopului final, care, în acest caz, este asigurarea 
securităţii naţionale. Aşa se poate ajunge la “Arta Evitării Războaielor” şi la 
necesitatea pregătirii unor manageri care să planifice securitatea având la bază 
dialogul, toleranţa, consensul, respectul, bunul simţ, omenia, lecţiile istoriei 
(care ne învaţă ce greşeli nu mai trebuie repetate) etc. 

Spre exemplu, istoria Poloniei ne arată cum au gândit şi acţionează 
politicienii marilor puteri. În anul 1772, Polonia a fost împărţită între Rusia, 
Prusia şi apoi Austria. După douăzeci de ani, Polonia a fost împărţită a doua 
oară între Rusia şi Prusia. Pe 1 septembrie 1939, Polonia este atacată de 
trupele hitleriste dinspre apus, iar pe 17 de cele sovietice dinspre răsărit.  

La conferinţa de la Ialta, Polonia a fost împărţită din nou, pentru a patra 
oară, ceea ce l-a determinat pe Churchill să zică: “I am afraid I killed the 
wrong pig!”. 

“Ca dovadă că polticienii învaţă din lecţiile istoriei este şi faptul că, în 
luna februarie 2000, secretarul de stat american Madeleine Albright a afirmat, 
în plenul parlamentului albanez, că tentativele de modificare a frontierelor 
sunt o invitaţie la violenţă, şi nu la pace şi stabilitate, iar comunitatea 
internaţională nu va accepta o Albanie Mare, Serbie Mare sau Croaţie Mare.” 
[5] În continuare a mai precizat: “Kosovo nu a fost şi nici nu trebuie să devină 
o entitate monoetnică, iar Albania are datoria să încurajeze o atitudine 
tolerantă în provincie”. În ceea ce priveşte ultima afirmaţie, suntem de părere 
că această opinie trebuia exprimată înainte de a se declanşa actele teroriste în 
Kosovo, ba mai mult, trebuiau luate măsuri ferme pentru interzicerea 
înarmării şi antrenării unor grupuri teroriste, precum şi a infiltrării lor în 
Kosovo. 

În ceea ce priveşte securitatea României, sunt necesare unele precizări 
esenţiale, şi nu doar afirmaţii politicianiste sau gazetăreşti care aduc prejudicii 
securităţii naţionale. Pentru o abordare ştiinţifică, se impune o analiză 
multidimensională, începând cu domeniul economic şi cu cel demografic. 
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În anul 2004, producţia economiei româneşti a scăzut cu aproape 
jumătate faţă de nivelul anului 1989, dar situaţia este chiar mai gravă, 
deoarece producţia a scăzut continuu încă din anul 1980. Astfel, România 
producea în 1989 cu aproximativ 20% mai puţin faţă de 1980, ceea ce explică 
decalajul de aproape douăzeci de ani faţă de potenţialul ei real de dezvoltare. 
În consecinţă, fondurile financiare alocate pentru apărare, educaţie, cultură, 
sănătate etc. au scăzut într-un ritm îngrijorător. 

România este supusă la agresiuni informaţionale, prin intermediul 
structurilor mediatice. Strategiile de agresare informaţională au devenit 
extrem de subtile şi produc consecinţe grave şi “perverse”. 

“Profesorul Lucian Culda a elaborat paradigma procesual-organică prin 
care demonstrează că, prin intermediul bio-procesorilor, fiecare om este 
înglobat în societate (socio-organizări) şi, astfel, omul poate face interpretări 
diferite. Aceasta este o mare descoperire ştiinţifică” [5] şi trebuie utilizată în 
scopul consolidării securităţii naţionale. 

Specialiştii au stabilit modalităţi de acţiune pentru a “confisca” noua 
revoluţie ştiinţifică din domeniul informaţiei, astfel încât descoperirile să fie 
controlate numai de câteva mari puteri şi să fie utilizate pentru a se obţine un 
ascendent asupra celorlalte state, inclusiv asupra “Partenerilor” [3]. Au apărut 
şi studii care să ajute la elaborarea deciziilor pentru implementarea soluţiilor 
preconizate în acest sens. Există şi scenarii cu metodologii de concepere a 
agresiunilor, de ilustrare a posibilităţilor de intervenţie şi a genurilor de 
situaţii cu care se pot confrunta factorii de decizie politico-militară. 

Prin agresarea infrastructurilor informaţionale ale statului se blochează 
posibilităţile funcţionale ale instituţiilor, iar factorii de decizie nu mai pot 
efectua conducerea şi nu mai pot controla situaţia resurselor, dacă nu 
îndeplinesc condiţiile impuse de agresor. 

Acţiunile de manipulare cu ajutorul mass-media reuşesc să producă 
controlul atitudinilor cetăţenilor în direcţia dorită de agresor şi, astfel, se pot 
destabiliza guverne şi regimuri politice, pot fi determinaţi mulţi oamni să 
susţină acţiuni potrivit intereselor statului agresor. În consecinţă, se produce o 
modificare radicală a surselor de insecuritate [4] şi apare necesitatea de 
clarificare a modalităţilor pertinente de acţiune pentru asigurarea securităţii 
naţionale. 

În acest context, este necesar ca, la elaborarea politicii de securitate 
naţională, să se evalueze ştiinţific consecinţele economice, culturale, 
ecologice, politice şi sociale pe termen lung, şi abia după aceea să se pună în 
aplicare [5].  

Astăzi, instituţiile politice nu sunt suficient de capabile să rezolve 
problemele cu care se confruntă şi, de aceea, sunt necesare alte metode, 
întemeiate pe baze ştiinţifice, care să permită o planificare economică sau 
politică judicioase. Iată de ce ar fi benefică o cercetare politică aptă să 
integreze metoda ştiinţifică cu unele cunoştinţe şi concepte interdisciplinare şi 
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care ar permite conducătorilor (guvernelor) să ia decizii fondate pe judecăţi de 
valoare, pe argumente ştiinţifice şi pe motivaţii care să rezolve marile 
probleme ce se pun deja, cât şi cele ce se vor pune în viitor omenirii, şi în 
primul rând problema securităţii naţionale (naţiunii), care reprezintă 
problema-cheie [5]. 

Interpretările neştiinţifice ale naţiunilor nu pot conduce la perceperea 
justă a proceselor de reproducere a lor şi a modului în care statele respective 
trebuie să susţină aceste procese. 

Dar securitatea naţiunilor nu este pusă în pericol numai de agresiuni ci 
şi de erorile de decizie politică ale conducătorilor în situaţia în care ei nu 
descoperă oportun procesele ce ameninţă reproducerea naţiunilor şi statelor. 
De aceea analizele de securitate nu trebuie axate doar pe unele aspecte 
disparate specifice investigaţiilor empirice ci pe procesele globalizante şi 
regionalizante, care sunt la originea majorităţii  crizelor. În consecinţă, analiza 
geopolitică este relevantă fapt ce ne face să considerăm că este necesară 
readucerea studiilor geopolitice în atenţia factorilor de decizie. În 
problematica geopolitică, însă, trebuie introduse procesele globalizante care 
influenţează mediul de securitate. Apreciem că mai este necesară şi  
reconsiderarea statului teoretic al studiilor geopolitice, în sensul aducerii unor 
clarificări teoretice pertinente pentru a face posibile acele opţiuni 
metodologice care să sporească capacităţile de decizie politică şi politico-
militară. Dacă decidenţii politici vor lua în considerare aceste idei atunci vor 
putea evita acele erori care decurg din abordări ideologice (de tip ideologic). 

Crizele trebuie analizate pe bază de proces astfel încât decidenţii să 
poată evita situaţiile insecurizante. 
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Abstract 
In the last years, the economic factors have more and more relevance for the 

accomplishment of the security state. The main goal of this paper is to identify the main 

economic factors, which generate security or insecurity in our contemporary world. The 

achievement of security strongly depends by the state’s capacity to deal with these factors, 

to find solutions in order to maximise the positive ones and diminish or even eradicate the 

negative ones. 

 
 

1. Consideraţii teoretice 
În ultimii ani, limitările tot mai evidente ale modelelor tradiţionale ale 

securităţii, restrânse la nivelul statelor individuale şi al problemei militare, au 
condus la ideea că acţiunea majoră pentru asigurarea securităţii statului ar 
trebui centrată pe protecţia individului. Această idee se bazează pe două 
principii şi anume: 

- interesele de securitate ale statului nu trebuie să intre în contradicţie cu 
interesele de securitate ale cetăţenilor; 

- condiţiile de securitate cerute de populaţie pentru bunăstarea sa, faţă 
de care statul are responsabilitatea de a se asigura că sunt satisfăcute, nu sunt 
limitate doar la problemele militare, ci includ toate aspectele politice, sociale, 
economice, culturale, ecologice. 

Ca urmare, nici o construcţie de securitate nu se poate realiza dacă 
individul nu se simte protejat. Modelul multidimensional al securităţii a
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căpătat din ce în ce mai multă consistenţă şi o largă acceptare, pe măsură ce 
omenirea s-a confruntat cu diverse probleme ce nu mai au nimic de-a face cu 
domeniul militar. 

În acest context, se impune o clarificare a termenului de „factor 
economic” şi a conceptului de „stare de securitate”. Conform Dicţionarului 
Explicativ al Limbii Române [1], prin factor se înţelege un „element, condiţie, 
împrejurare care determină apariţia unui proces, a unei acţiuni, a unui 
fenomen; element care contribuie la producerea unui fenomen sau proces”. În 
mod logic, în studiile de securitate, un factor economic sugerează existenţa 
unui element, condiţie, împrejurare care ajută sau nu la realizarea securităţii. 
Orice astfel de factor care are o influenţă pozitivă trebuie maximizat, iar cel 
cu influenţă negativă necesită, fără îndoială, identificarea unor soluţii care să 
constituie răspunsuri viabile pentru eradicarea cauzelor care-l generează. 

Un element de primă importanţă în realizarea unei strategii adecvate 
este dat de starea de la care pleacă şi mediul în care evoluează sistemul pentru 
a se putea dezvolta liber în sensul dorit, pentru a ajunge să-şi atingă 
obiectivele. Această situaţie este recunoscută ca stare de securitate. Prin 
urmare, starea de securitate a unui sistem depinde de parametrii factorilor ce 
se manifestă în cadrul dimensiunilor majore ale securităţii: politică, 
economică, militară, socială, de mediu etc., orice perturbaţie în aceste 
domenii putând genera insecuritate. 

Mai mult, puterea unui sistem este dată de abilitatea acestuia de a-şi 
folosi resursele de care dispune, de o îngemănare eficientă şi echilibrată a 
componentelor sale: politică, economică, umană, culturală, tehnologico-
informaţională şi militară. Aşadar, nu există putere politică compatibilă cu 
normele unei vieţi democratice, dacă ea nu se bazează pe o economie robustă, 
iar orice sistem economic are nevoie de intervenţia factorului politic pentru o 
dezvoltare normală. Totodată, puterea militară nu poate exista fără puterea 
economică, fără o economie sănătoasă şi cu creşteri semnificative. 

Toate aceste componente ale puterii unui sistem sunt profund 
interdependente, însă aspectele economice par să le transceandă pe toate 
celelalte. Puterea economică devine, astfel, „centru de gravitate” al oricărui 
sistem de securitate. Factorul economic are din ce în ce mai mare relevanţă în 
procesul realizării securităţii, accesul, deţinerea şi controlul finanţelor, 
pieţelor şi resurselor constituind o condiţie pentru dezvoltare liberă şi 
prosperitate, şi implicit pentru asigurarea propriei stabilităţii şi securităţii. 

 
2. Factorii economici generatori de securitate 
Factorii economici care pot genera securitate nu pot fi decuplaţi de 

procesul ireversibil al globalizării, ce favorizează atât competiţia, cât şi 
cooperarea pentru putere, resurse, căi de transport şi comunicaţii şi pieţe de 
desfacere. 
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Fenomenul globalizării a accelerat integrarea economică, tehnologică, 
culturală şi politică, alături de guvernarea democratică, dinamismul economic 
şi economia de piaţă, respectarea drepturilor omului şi evoluţia 
comunicaţiilor. De asemenea, ea a sporit şi amplificat complexitatea relaţiilor 
şi interdependenţelor economice dintre state, dar şi dintre economiile 
naţionale şi cea globală. Mai mult, accentuarea globalizării a dus şi la 
creşterea gradului de interdependenţă şi interacţiune în planul securităţii, 
proces care, dacă este bine gestionat, poate avea efecte benefice în domeniul 
sporirii stabilităţii în sfera relaţiilor internaţionale. 

Prin urmare, în condiţiile globalizării, atingerea unui anumit nivel de 
securitate depinde de capacitatea statului de a agrega resursele la nivel intern 
şi de a câştiga sau a-şi menţine accesul la resurse economice externe. Din 
punct de vedere al realizării stării de securitate credem că următorii factori 
trebuie avuţi în vedere: rata de creştere a Produsului Intern Brut (PIB); 
PIB/locuitor; nivelul rezervelor valutare; inflaţie; şomaj; rata de schimb 
externă; investiţii directe externe; balanţa comercială; datoria externă; 
calitatea vieţii; existenţa, gradul de răspândire şi cel de dezvoltare a sistemului 
de telecomunicaţii; existenţa, gradul de răspândire şi cel de dezvoltare a 
sistemului informaţional; accesul populaţiei la mijloacele de comunicare 
interne şi externe; alţi factori, ca de exemplu protecţia infrastructurii critice, 
raportul dintre proprietatea străină şi cea autohtonă etc. 

Crearea condiţiilor pentru asigurarea creşterii economice şi, implicit, 
realizarea securităţii necesită creşterea semnificativă a investiţiilor străine, 
gestionarea corespunzătoare a datoriei publice, deficitului de cont curent şi a 
ratei oficiale de schimb, reducerea inflaţiei şi a datoriilor externe, crearea unui 
mediu de afaceri prielnic şi a unui cadru legislativ favorabil dezvoltării 
economiei de piaţă. Gestionarea eficientă a acestor factori economici poate 
genera o creştere a veniturilor populaţiei şi a standardului de viaţă, cu efecte 
benefice asupra reducerii şomajului şi combaterii sărăciei. În ultimă instanţă, 
la nivel individual, securitatea se referă la crearea condiţiilor economice care 
să satisfacă nevoile umane de bază – hrană, apă, adăpost, educaţie, loc de 
muncă şi un venit minim garantat. 

La ora actuală, cel mai important factor ce se manifestă în cadrul 
dimensiunii economice a securităţii şi care poate duce la stabilitate 
economică, imperios necesară atingerii unei stări de securitate adecvate, este 
implicarea activă în comerţul internaţional şi accesul la resursele, finanţele şi 
pieţele necesare menţinerii unui nivel acceptabil de bunăstare şi putere al 
statului respectiv. 

Liberalizarea comerţului, deschiderea pieţei interne sau, mai precis, 
liberalizarea sectoarelor competitive şi protejarea celor mai puţin competitive, 
trebuie să aibă în vedere maximizarea fluxurilor de bunuri, servicii, 
tehnologie şi capital. Gradul de participare sau de deschidere economică 
internaţională a unui stat este decis de raţiuni de securitate economică. 
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În prezent, problema securităţi economice se mută din spaţiul 
economiilor naţionale în câmpul din ce în ce mai bine delimitat al 
complexelor economice regionale şi internaţionale. Aderarea şi integrarea în 
structuri de tipul Uniunii Europene sau Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
reprezintă o condiţie sine-qua-non pentru a participa şi beneficia de avantajele 
globalizării şi ale economiei globale. 

Mai mult, economia mondială are nevoie de mijloace solide anticriză, 
valabile atât pentru statele dezvoltate (confruntate cu periculoase schimbări 
demografice) şi „economiile emergente” (ce-şi doresc locuri importante în 
ierarhia economiei globale), cât şi pentru statele în curs de dezvoltare 
(obligate să combată gravele probleme ale sărăciei endemice). Pentru a 
contracara efectele negative ale unor factori economici este nevoie ca: ţările 
bogate să asigure un ajutor consistent pentru cele sărace şi oportunităţi 
favorabile pentru comerţul acestora; instituţiile multilaterale să ofere sprijin şi 
consiliere autorităţilor din ţările sărace sau în curs de dezvoltare, în special 
ajutor tehnic şi financiar; ţările sărace să-şi amelioreze administraţia şi să 
adopte măsuri reale de combatere a sărăciei etc. 

 
 
3. Factorii economici generatori de insecuritate 
Printre ameninţările, ce vizează atât statele puternice, cât şi statele 

slabe, identificate de ONU în raportul din 2004, intitulat „O lume mai sigură: 
Responsabilitatea noastră comună” [2], se numără şi adâncirea periculoasă a 
decalajelor de dezvoltare între Nord şi Sud. 

Globalizarea tot mai accentuată a economiei a dus la adâncirea 
disparităţilor economice între regiunile lumii – statele/uniunile de state bogate 
devin tot mai bogate (SUA, UE, Japonia, China), iar zonele în curs de 
dezvoltare sau subdezvoltate devin tot mai sărace (Africa, Asia de Est şi de 
Sud-Est). Sărăcia extremă, crizele financiare şi de resurse energetice, 
presiunile exercitate de statele dezvoltate şi de marile organizaţii economice 
asupra zonelor mai puţin dezvoltate sau instabile economic se constituie în tot 
atâtea ameninţări la adresa securităţii zonale şi internaţionale. 

Creşterea dominaţiei economice a unor state sau organizaţii/corporaţii 
multinaţionale aduce în discuţie problema sărăciei persistente şi de mare 
amploare din unele regiuni. Problemele demografice (creşterea 
populaţiei/consumului în raport cu resursele planetei, condiţiile insalubre de 
trai şi răspândirea bolilor infecţioase, urbanizarea iraţională etc.), problemele 
legate de hrană (sărăcia, foametea, consumul în exces, degradarea terenurilor 
cultivabile şi a resurselor de apă etc.), probleme economice (menţinerea unor 
modele nesustenabile de producţie, instabilitate socială legată de existenţa 
lipsurilor şi a distribuţiei inegale a resurselor etc.) constituie un ansamblu de 
factori ce impietează procesul de dezvoltare a zonelor mai puţin favorizate de 
creşterea şi circuitele economiei globale. Ceea ce este cu adevărat îngrijorător 
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este faptul că PIB-ul însumat al celor mai sărace 48 de state (circa un sfert din 
totalul ţărilor lumii) este cu mult mai mic decât cel al celor mai prospere trei 
ţări ale mapamondului (SUA, Japonia, Germania) [3]. De altfel, nivelul ridicat 
de inegalitate economică poate contribui la fragmentarea socială şi declinul 
legitimităţii statului. 

Intensificarea eforturilor internaţionale în scopul combaterii acestui 
fenomen şi a întăririi capacităţii ţărilor sărace de a-şi soluţiona propriile 
probleme constituie o prioritate pe agenda ONU (prin Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului), Fondului Monetar Internaţional şi Băncii 
Mondiale (prin programele de asistenţă „Reducerea sărăciei şi facilitarea 
dezvoltării”), Organizaţiei Mondiale a Comerţului (prin politicile de 
liberalizare economică) etc. 

Desigur că au fost exprimate şi alte puncte de vedere referitoare la 
factorii care afectează securitatea naţională şi internaţională. Există specialişti 
care trec în categoria ameninţărilor globale şi: creşterea vertiginoasă a 
populaţiei; scăparea de sub control a progreselor ştiinţei şi tehnologiei; 
globalizarea economică, culturală şi politică, îndeosebi aspectele sale 
conflictuale (competiţia pentru pieţe, resurse energetice şi de materii prime); 
proasta guvernare; „ciocnirea civilizaţiilor” etc. 

Astfel, accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu 
consecinţe dintre cele mai distrugătoare asupra securităţii. Economia 
mondială depinde încă de petrol ca resursă centrală de energie, iar lupta 
pentru resurse domină geopolitica secolului XXI şi a generat şi generează 
numeroase conflicte, precum cele din Golf, Angola, Cecenia etc. „Prăbuşirea” 
unor state din cauza proastei guvernări, condiţiilor economice precare, 
tulburărilor sociale etc., răspândirea conflictelor de tip etnico-religios, precum 
şi inconstanţa relaţiilor transatlantice rămân o realitate a mediului de 
securitate actual ce necesită dezvoltarea unor noi parteneriate, a unor noi 
forme de cooperare regională şi locală. 

De altfel, economia globală depinde încă în mare măsură de cea a SUA, 
orice diminuare radicală a consumului american putând duce la recesiunea 
economiei mondiale. Dolarul american constituie şi în prezent moneda de 
bază a economiilor lumii. 

Nu în ultimul rând, epuizarea resurselor naturale, la care se adaugă 
creşterea preţurilor materiilor prime şi a resurselor energetice, accentuarea 
dezastrelor naturale sau produse de om, sporirea inflaţiei şi a şomajului, 
„supraîncălzirea economiei” etc. sunt fenomene ce continuă să influenţeze 
stabilitatea şi securitatea globală. Economia subterană, migraţia „creierelor” şi 
a forţei de muncă, legislaţia ambiguă, corupţia reprezintă alte aspecte ce 
impietează asupra procesului de realizare a securităţii. 

De asemenea, agresiunea şi confruntarea economică, dusă prin 
intermediul unor firme, corporaţii multinaţionale/transnaţionale, trusturi, ce 
folosesc numeroase elemente specifice (structuri economice, pârghiile 
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economico-financiare, potenţialul economic, politica şi legislaţia economică, 
organizarea economică, pregătirea tehnologică şi managerială etc.) poate duce 
la slăbirea economică a statului agresat şi, implicit, a securităţii naţionale. 

 
 
4. Câteva concluzii 
La începutul mileniului III, factorii de natură economică capătă din ce 

în ce mai multă importanţă în procesul de realizare a stării de securitate. 
Securitatea naţională, şi mai apoi cea regională, internaţională, nu poate exista 
fără asigurarea unei securităţi economice adecvate. 

Desigur că mulţi dintre factorii economici identificaţi pot constitui atât 
surse de securitate, cât şi de insecuritate, însă starea de securitate a sistemului 
depinde de capacitatea statului de a gestiona cât mai eficient aceşti factori, 
prin maximizarea celor pozitivi şi atenuarea sau chiar eradicarea celor 
negativi. De aceea, se impune dezvoltarea de noi instituţii internaţionale de 
reglementare a pieţelor, de aplanare a confruntărilor economice devastatoare, 
precum şi o cooperare multilaterală a statelor lumii pentru a slăbi influenţa 
negativă a factorilor economici. 
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Abstract 
The paper presents a mathematical model based on inclusion of near-to-normal 

level risk factors that may influence the tactical missions, for an informatic application of 

determination of optimal variants. The application was developed in the framework of a 

research project entitled: „Optimization of capabilities for tactical missions preparation in 

the field of national defence and security”. This was was carried out in the C++Builder 

environment.  

The decisional method used in the informatic application uses the Savage method. 

 
 
În teoria deciziei se folosesc modele deterministe ai căror parametri se 

calculează prin analiza statistică a datelor care stau la baza selecţiei. Decizia 
se ia prin utilizarea unui model de cercetări operaţionale specific selecţiei. În 
cazul aplicaţm iei informatice proiectate determinarea soluţiei optime pentru 
luarea deciziei s-a făcut în funcţie de descrierea condiţiilor specificate. Astfel: 

- dacă factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori 
normale determinarea soluţiei se face utilizând metoda momentelor; 

- dacă factorii de risc au valori apropiate de normal se 
utilizează metoda Electre; 
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- dacă factorii de risc au valori cu variaţii mari atunci e 
vorba de incertitudine, iar determinarea soluţiei optime se face 
utilizând metoda Regretelor. 

Fiecare factor de risc, în funcţie de gradul de incertitudine al său 
produce o modificare de ponderi pentru subcriteriile care le influenţează. 
Dacă factorii de risc au valori cu variaţii mari (incertitudine) este de preferat 
utilizarea metodei regretelor (Savage), metodă care este implementată in 
aplicaţia informatică proiectată. 

Majoritatea aplicaţiilor ce au drept scop studierea, analiza şi 
fundamentarea deciziei se desfăşoară în prezenţa unui complex de condiţii, ce 
echivalează cu existenţa mai multor stări posibile ale naturii, ale căror 
probabilităţi de realizare, de regulă, nu se cunosc. În aceste condiţii, teoriile 
actuale ale deciziei au introdus conceptul de incertitidine. 

Metoda regretului, a lui Savage, ce presupune ca strategie să fie aleasă 
luând în considerare diferenţa între valoarea rezultatului optim ce s-ar fi putut 
obţine într-o anumită stare a naturii şi valoarea celorlalte rezultate (diferenţă 
denumită de Savage “regret”). În esenţă, Savage propune luarea deciziei în 
urma aplicării regulii pesimiste la matricea regretelor, matrice ce se obţine 
prin scăderea valorii fiecărui element al matricei iniţiale din valoarea 
elementului de utilitate optimă pe coloana respectivă. Cu alte cuvinte 
problema de incertitudine a fost redusă la rezolvarea a două probleme de 
certitudine cu metoda utilităţilor. Pentru primul caz s-au luat în calcul 
ponderile subcriteriilor în condiţii de certitudine, iar pentru al doilea ponderile 
modificate date de factorii de risc care au dat incertitudinea. 

 
Fig.1  Metoda Savage 
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i) Algoritmul Regretelor 

- se calculează utilitatea fiecărei variante: 

∑
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- varianta optimă, V*, este cea pentru care avem: 
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*
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=       (2) 

- se determină matricea regetelor 
ii) Implementarea algoritmului  

Calculul utilităţilor pentru fiecare variantă: 
//calculez utilitatile cu ponderile nemodificate 
for(i=0;i<StG_pace->RowCount;i++)  
  StG_util_pace->Cells[0][i]=StG_pace->Cells[0][i]; 
for(i=1;i<StG_pace->RowCount-1;i++) 
        { 
        suma=0; 
        for(j=1;j<StG_pace->ColCount;j++) 
       suma=suma+StrToFloat(StG_pace->Cells[j][i])* 

StrToFloat(StG_pace->Cells[j][StG_pace->RowCount-1]); 
         StG_util_pace->Cells[1][i]=suma; 
         } 
//utilitatile pt LUPTA 
for(i=0;i<StG_lupta->RowCount;i++)  
StG_util_lupta->Cells[0][i]=StG_lupta->Cells[0][i]; 
for(i=1;i<StG_lupta->RowCount-1;i++) 
        { 
        suma=0; 
        for(j=1;j<StG_pace->ColCount;j++) 
                suma=suma+StrToFloat(StG_lupta->Cells[j][i])* 

StrToFloat(StG_lupta->Cells[j] 
[StG_lupta->RowCount-1]); 

StG_util_lupta->Cells[1][i]=suma; 
         } 
Determinarea matricii regretelor: 
//calculez maximul matricii 
for(j=1;j<StG_regrete->ColCount;j++) 
        { 
        max=StrToFloat(StG_combinat->Cells[j][1]); 
        for(i=1;i<StG_regrete->RowCount;i++) 
                if(max<StrToFloat(StG_combinat->Cells[j][i]))   
   max=StrToFloat(StG_combinat->Cells[j][i]); 
        for(i=1;i<StG_regrete->RowCount;i++) 
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        StG_regrete->Cells[j][i]= 
FloatToStr(max-StrToFloat(StG_combinat->Cells[j][i])); 

        } 
StG_regrete->ColCount=StG_regrete->ColCount+1; 
 
for(i=1;i<StG_regrete->RowCount;i++) 
        { 
        a=0; 
        for(j=1;j<StG_regrete->ColCount-1;j++) 
                 a=a+StrToFloat(StG_regrete->Cells[j][i]); 

StG_regrete->Cells[StG_regrete->ColCount-1][i] 
=FloatToStr(a); 

        } 
 
Se poate observa că, în fiecare dintre algoritmii aplicaţi, varianta n3 este 

cea mai bună. În cazul de incertitudine a fost urmată de n2 şi apoi n1. În cazul 
unei certitudini, varianta n3 a fost urmată de n1, n2 cea mai slabă variantă. 

 

 

 

Bibliografie 

[1] Bell, D., Raiffa, H., Tverskz, A., Decision making: descriptive, 
normative and prescriptive interactions, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1988; 

[2] Berger, J. O., Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 
second edition, Springer - Verlag, New York, 1985; 

[3] Miclea, M., Psihologie cognitivă-modele teoretico-experimentale, 
Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

[4] Preda I., Teoria deciziilor statistice, Ed. Academiei române, 
Bucuresti, 1993; 

[5] Paul Weirich, Realistic Decision Theory: Rules for Nonideal Agents 
în Nonideal Circumstances, Oxford University Press, 2004. 

 
 

30



SISTEME ORGANIZAŢIONALE PENTRU  

MODELAREA DECIZIILOR LA NIVEL STRATEGIC 

 

 
Dr. ing. Iulian Bujoreanu, Ph.D., M.A. 

 

Departamentul Regional de Studii pentru  

Managementul Resurselor de Apărare 

 

 

Abstract 
The paper brings into analysis the basic concepts for management information systems 

applied to any modern organizational system in the Romanian society. Besides the 

general model and the formal organization, it presents the typical organizational 

structures and their main characteristics.  

It introduces trends that might be undertaken when somebody in the tomorrow 

leadership of the Romanian Ministry of Defense would manifest his/her real intentions 

on the path of involving effectiveness in what Romanian military do day by day.  

 

Modelarea deciziilor la nivel strategic impune introducerea în discuţie a 
conceptelor celor mai moderne din domeniile teoretice, şi practice, ale teoriei 
organizaţiei şi teoriei sistemelor informaţionale. 
Organizaţiile, inclusiv cele militare, au trecut, de-a lungul timpului prin mai 
multe etape de evoluţie care, în cele din urmă au dus la crearea şi formarea celor 
existente în prezent, pe tipuri şi misiuni în concordanţă cu scopul general al 
existenţei lor.  
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Saltul decisiv în modernizarea organizaţiei a fost făcut în momentul apariţiei 
sistemelor informaţionale, care reprezintă instrumentele principale cu ajutorul 
cărora se desfăşoară toate activităţile importante din viaţa unei organizaţii. 
 
Organizaţiile şi Sistemele Informaţionale 
Sistemele informaţionale şi organizaţiile se influenţează reciproc. Pe de o parte, 
sistemele informaţionale trebuie aliniate cu organizaţia pentru a putea furniza 
informaţiile necesare către principalele grupuri de activităţi ale acesteia. Pe de 
altă parte, organizaţia trebuie să conştientizeze şi să fie complet receptivă la 
influenţele generate de sistemele informaţionale, pentru a putea beneficia din 
implementarea noilor tehnologii. 
În diferitele ştiinţe şi în gândirea filosofică contemporană termenul de sistem este 
utilizat într-o mare varietate de accepţiuni între care adesea nu există decât o 
asemănare de suprafaţă. 
Într-o accepţiune generală, specificarea conceptului de sistem ar cuprinde: 
1 - noţiunea de obiect complex alcătuit dintr-un anumit număr de elemente; 
2 - relaţiile caracteristice dintre elemente, care alcătuiesc o structură, dispusă de 
obicei pe mai multe niveluri ierarhice; 
3 - ireductibilitatea obiectului complex la suma elementelor; 
4 - distinctibilitatea sistemului de mediul ambiant şi angajarea sa în raporturi 
specifice cu acesta; 
5 - asocierea unei funcţii, în vederea aprecierii eficienţei sau funcţionalităţii 
sistemului. 
Un sistem informaţional este totalitatea procedeelor, metodelor, programelor şi 
mijloacelor tehnice specifice pentru înregistrarea, culegerea, transmiterea, 
prelucrarea, reportarea şi stocarea datelor, utilizate în scopul prezentării în timp 
optim şi de o structură optimă a informaţiilor necesare la diferite niveluri de 
decizie. 
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Figura 1. Reprezentare schematică a unui sistem informaţional 
 

32



Prin interfaţă am indicat un bloc care asigură compatibilitatea legăturilor între 
intrările şi ieşirile fizice cu cele acceptate de sistem, prin intermediul unor 
programe de canal şi a semnalelor de comandă a perifericelor. 
Pe baza reprezentării din figura 1 am putea, eventual, aborda din punct de vedere 
funcţional sistemul informaţional, adică comportamentul său, aşa cum se 
procedează în cibernetică. 
Ne interesează însă şi structura sistemului, astfel încât analiza comportamentală 
împreună cu analiza structurală, adică o analiză structural-funcţională să ne 
conducă la o analiză sistemică. Pentru efectuarea analizei structurale este necesar 
să stabilim elementele componente ale sistemului şi a relaţiilor de un anumit tip 
dintre acestea. Structura de bază a unui sistem informaţional o vom considera ca 
în figura 2. 
 

IEŞIRI INTRĂRI ECHIPAMENTE

PROGRAME 
DE APLICAŢII

BAZE DE 
DATE

PROGRAME 
DE BAZĂ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Structura de bază a unui sistem informaţional 
 
Observăm în această reprezentare o primă structurare a sistemului care pune în 
evidenţă o legătură între elementele componente de bază. 
La rândul lor elementele de bază sunt şi ele structuri, de o anumită complexitate, 
formate din elemente, astfel că o reprezentare mai de detaliu a sistemului 
informaţional ar fi cea din figura 3. 
Din figura 3 rezultă că sistemul informaţional este, prin însăşi natura sa, un 
sistem multinivel, justificându-se, astfel, abordarea studiului acestuia prin prisma 
conceptelor şi metodelor teoriei sistemelor. 
Pe de altă parte, organizaţia, din punct de vedere tehnic, reprezintă o structură 
socială formală şi stabilă care preia resurse din mediu şi le prelucrează în scopul 
producerii de rezultate conform scopurilor pentru care a fost înfiinţată. 
Din punct de vedere comportamental, organizaţia reprezintă o colecţie de 
drepturi, privilegii, obligaţii şi responsabilităţi aflate într-un echilibru delicat pe 
perioadele de timp dintre conflicte (şi rezolvarea acestora) ce se produc între 
membrii săi. 
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Figura 3. Reprezentare schematică detaliată a unui sistem informaţional 
 
Interacţiunea dintre tehnologia informatică şi organizaţii este foarte complexă, 
fiind determinată de influenţa unui mare număr de factori de intermediere a 
relaţiilor dintre acestea, incluzând: structura organizaţiei, proceduri şi standarde 
de operare, politica acesteia, cultura, mediul organizaţional şi deciziile 
manageriale. Managerii trebuie să fie conştienţi de faptul că sistemele 
informaţionale aduc îmbunătăţiri substanţiale vieţii şi activităţii în cadrul 
organizaţiei. Nu se pot proiecta cu succes noi sisteme sau înţelege cele existente, 
fără înţelegerea corespunzătoare a organizaţiilor. Managerii decid ce sisteme se 
vor construi, ce vor rezolva acestea, cum vor fi implementate, ş.a.m.d. Uneori, 
totuşi, rezultatele sunt un joc al întâmplării şi al amestecului şansei cu neşansa.  
Această complexă relaţie biunivocă este intermediată de o serie de factori dintre 
care nu în ultimul rând pot fi enumerate deciziile managerilor, luate sau nu în 
cadrul proceselor ce se desfăşoară în organizaţie. Alţi factori de intermediere ai 
acestei relaţii sunt cultura organizaţională, birocraţia, politica organizaţiei, 
procesele generatoare de valoare în cadrul organizaţiei, ca şi şansa pură la care 
apelează uneori managerii. 
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Figura 4. Relaţia biunivocă dintre organizaţii şi tehnologia informatică. 
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Organizaţia reprezintă o structură socială formală şi stabilă care preia resurse din 
mediu şi le prelucrează în scopul producerii de rezultate conform scopurilor 
pentru care a fost înfiinţată. Această definiţie tehnică se concentrează pe trei 
elemente principale ale organizaţiei. Capitalul şi forţa de muncă reprezintă 
factorii de producţie asiguraţi de mediu. Organizaţia transformă aceste intrări în 
produse şi servicii prin funcţia de producţie. Produsele şi serviciile sunt 
consumate în mediul organizaţiei, în compensaţie pentru intrările furnizate în 
cadrul procesului (vezi figura 5). Din punctul de vedere al longevităţii şi rutinei 
ce se instituie în cadrul activităţii sale, organizaţia reprezintă o structură mai 
stabilă decât un grup informal de prieteni ce se întâlnesc, de exemplu,  la sfârşit 
de săptămână. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaţia 

Intrări din 
mediu 

Ieşiri către 
mediu 

Procesul de producţie 

Figura 5. Definirea tehnică microeconomică a organizaţiei: în definirea microeconomică  a organizaţiilor, 
capitalul şi forţa de muncă (factori primari de producţie furnizaţi de mediu) sunt transformate de către organizaţie 
în produse şi servicii (ce reprezintă rezultate furnizate mediului din care provin intrările de „materii prime”). 
Produsele şi serviciile sunt consumate de mediu care, în schimb, furnizează noi resurse de capital şi muncă pentru 
intrările organizaţiei, în cadrul buclei de feedback. 
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Organizaţiile sunt entităţi legale formale, cu reguli şi proceduri interne, care 
trebuie să respecte legile în vigoare. Acestea mai reprezintă şi structuri sociale, 
deoarece sunt o colecţie de elemente sociale, tot aşa cum un mecanism are o 
structură ce se constituie dintr-un set specific de elemente ce intră în interacţiune 
spre îndeplinirea destinaţiei sale.  
Această definiţie a organizaţiei este pe cât de puternică, pe atât de simplă. 
Lipseşte însă o descriere completă, sau cel puţin schematică ori predictibilă, 
pentru realizarea unei interpretări a organizaţiilor lumii reale. O definiţie mai 
realistă, care ia în calcul şi comportamentul în cadrul organizaţiei, ar fi cea care 
descrie organizaţia ca o colecţie de drepturi, privilegii, obligaţii şi 
responsabilităţi aflate într-un echilibru delicat de-a lungul unei perioade de timp, 
caracterizată normal prin conflicte şi rezolvări de conflicte ce duc la dezvoltarea 
sa (vezi figura 6). În viziunea comportamentală a organizaţiei, persoanele, ce 
desfăşoară activităţi în cadrul organizaţiei, realizează aşa-zisele căi implicite de 
activitate; ei dezvoltă preferinţe pentru tipul de relaţii existente în cadrul 
organizaţiei şi, corespunzător, îşi programează activitatea în comun cu şefii şi 
subordonaţii pentru îndeplinirea sarcinilor, în cantitatea şi condiţiile stabilite de 
comun acord. Majoritatea acestor aranjamente şi stări nu sunt prevăzute în nici 
un regulament. 
 

Ieşiri către mediu Resurse din mediu 

Procesul 
     Drepturi/Obligaţii 
     Privilegii/responsabilităţi 
     Valori 
     Norme 
     Oameni

ORGANIZAŢIA FORMALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Aspectul comportamental al organizaţiilor: se accentuează pe relaţiile de grup, valori şi structuri. 
 
Cum relaţionăm aceste definiţii cu tehnologia sistemelor informaţionale? Din 
punct de vedere tehnic, ne putem concentra pe analiza modului în care se 
combină intrările în organizaţie pentru a obţine rezultatele aşteptate, pe timpul 
cât au loc modificări prin introducerea de noi tehnologii cu care se obţin rezultate 
economice superioare. Se acceptă, ca şi condiţii ideale, în astfel de situaţii, o 
flexibilitate perfectă a organizaţiei şi o foarte mare uşurinţă de înlocuire a 
capitalului şi forţei de muncă. Punctul de vedere mai realist al definiţiei 
comportamentale sugerează că a construi noi sisteme informaţionale sau 
remodela pe cele deja existente înseamnă mult mai mult decât simpla rearanjare 
a maşinilor şi muncitorilor. Unele sisteme informaţionale schimbă echilibrul 
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organizaţional al drepturilor, privilegiilor, obligaţiilor, responsabilităţilor şi 
sentimentelor dezvoltate de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.  
Schimbarea tehnologică implică modificări în ceea ce priveşte proprietatea şi 
controlul informaţiei, cine are acces şi drept de actualizare a informaţiei, cine ia 
decizii pentru fiecare din domeniile de responsabilitate, când şi cum. 
Această viziune mai complexă ne obligă să analizăm modul în care este 
organizată activitatea în cadrul organizaţiei, ca şi procedurile folosite pentru 
obţinerea de rezultate. Cele două definiţii, tehnică şi comportamentală, ale 
organizaţiilor nu sunt contradictorii ci, dimpotrivă, sunt complementare: definiţia 
tehnică arată cum organizaţiile, indiferent de tip, intră în competiţie în cadrul 
diferitelor categorii de pieţe, în care îşi combină capitalul, forţa de muncă şi 
tehnologia informatică (fapt adevărat şi pentru organizaţiile şi structurile ce 
funcţionează în domeniul apărării); modelul comportamental detaliază 
organizaţia individuală pentru a prezenta cum influenţează tehnologia respectivă 
activităţile interne ale organizaţiei. 
În continuare, se va prezenta modul în care fiecare din aceste definiţii ale 
organizaţiei pot sprijini înţelegerea relaţiilor dintre sisteme informaţionale şi 
organizaţii. Anumite caracteristici ale organizaţiilor sunt comune tuturor în timp 
ce altele le diferenţiază.  
În anumite aspecte, toate organizaţiile moderne se aseamănă deoarece au 
caracteristici similare, cum sunt cele listate în tabelul 1. Sociologul german Max 
Weber a fost primul care a descris, în 1911, tipurile ideale  de caracteristici ale 
organizaţiilor, pe care le-a denumit birocraţii cu anumite caracteristici 
„structurale”.[1] 
 
TABELUL 1. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE TUTUROR 
ORGANIZAŢIILOR 

Diviziunea clară a muncii 
Ierarhie 
Reguli şi proceduri explicite 
Judecată imparţială 
Standarde tehnice pentru fiecare loc de muncă 
Eficienţă organizaţională maximă 

 
Weber arată că toate birocraţiile moderne prezintă o diviziune clară a muncii şi 
specializare. Organizaţiile aranjează specialiştii într-o ierarhie de autoritate în 
care fiecare este responsabil către cineva şi are autoritatea limitată la anumite 
activităţi. Limitarea autorităţii şi libertăţii de acţiune se realizează prin reguli 
abstracte denumite proceduri (standarde) de operare (SOP) care se interpretează 
şi aplică la diferite cazuri concrete. Aceste reguli creează un sistem universal şi 
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imparţial de luare a deciziilor. Organizaţiile trebuie să angajeze şi să promoveze 
oamenii pe baza calificării tehnice şi a profesionalismului acestora (nu a 
legăturilor personale). Organizaţia este supusă principiului eficienţei, care 
impune maximizarea rezultatelor în condiţiile folosirii unor resurse limitate. 
După Weber, birocraţiile prevalează, deoarece reprezintă cea mai eficientă formă 
de organizare. Adăugând noi argumente la cele aduse de Weber, alţi cercetători 
au identificat caracteristici suplimentare ale organizaţiilor. Toate organizaţiile au 
proceduri standard de operare, politici şi culturi. 
 
Organizaţiile ce rezistă timpului devin foarte eficiente, producând un număr 
limitat de produse şi servicii prin aplicarea unor rutine standardizate. Aceste 
rutine standardizate sunt codificate în reguli precise şi raţionale, proceduri şi 
practici denumite proceduri de operare standard (SOP) dezvoltate pentru a face 
faţă tuturor situaţiilor previzibile. Unele dintre aceste reguli sunt proceduri 
formale scrise, majoritatea acestora reprezentând fundamente pentru situaţiile 
respective.  
Procedurile standard de operare (SOP) sunt reguli precise, proceduri şi practici 
dezvoltate de organizaţii pentru a face faţă tuturor situaţiilor predictibile cu care 
s-ar putea confrunta în activitatea lor. 
Aceste proceduri standard de operare au rolul principal în obţinerea unei înalte 
eficienţe de către organizaţiile moderne. În asamblarea unui autoturism, de 
exemplu, managerii şi muncitorii dezvoltă proceduri standard de operare pentru a 
îmbina într-un mod cât mai precis miile de mişcări  care duc la obţinerea 
produsului de calitatea dorită la ieşirea de pe linia de producţie. Din cauza 
acestei complexităţi, orice schimbare a procedurilor standard de operare implică 
un efort organizaţional imens, datorită necesităţii de oprire a întregului proces de 
producţie pentru înlocuirea vechii proceduri. 
Datorită acestor dificultăţi în adaptarea procedurilor standard de operare s-a 
constatat, la unele organizaţii, o evoluţie mai lentă în ceea ce priveşte 
implementarea unor soluţii noi, mult mai eficiente, în propriile sisteme de 
producţie.  
Angajaţii unei organizaţii ocupă diferite funcţii cu diferite specializări, 
atribuţiuni şi perspective. Ca urmare, în mod natural, aceştia au puncte de vedere 
cel puţin diferite, dacă nu divergente, în legătură cu modul de distribuire a 
resurselor, recompenselor şi pedepselor. Aceste diferenţe au importanţă atât 
pentru manageri cât şi pentru angajaţi şi duc la conflicte politice, competiţie şi 
contradicţii în orice organizaţie. Opoziţia politică reprezintă una din cele mai 
mari dificultăţi când se impune o schimbare organizaţională – în mod deosebit 
dezvoltarea de noi sisteme informaţionale. În general, toate sistemele 
informaţionale care aduc schimbări în scopuri, proceduri, productivitate şi 
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personal pentru o organizaţie, sunt considerate de natură politică şi au darul de a 
genera o puternică opoziţie. 
Toate organizaţiile se caracterizează printr-un set de prezumţii şi valori acceptate 
şi considerate ca un dat de către toţi membrii, care definesc scopurile şi 
produsele acestora. Cultura organizaţională este reprezentată de acest set 
fundamental de valori şi credinţe despre ce produce organizaţia, cum ar trebui să 
producă, unde şi pentru cine. În general, aceste valori sunt acceptate ca atare, 
fiind rareori anunţate sau declamate în public (Schein, 1980).[2] 
Cultura organizaţională este o puternică forţă unificatoare ce reduce conflictul 
politic şi promovează înţelegerea comună, acordul pentru procedurile şi 
practicile comune. Dacă toţi împărtăşesc aceleaşi valori culturale fundamentale, 
cu siguranţă că acordul în alte probleme ale organizaţiei se va obţine mult mai 
uşor. 
În acelaşi timp, cultura organizaţională reprezintă şi o puternică frână în calea 
schimbării, în special a celei tehnologice. Majoritatea organizaţiilor vor face tot 
posibilul pentru a evita schimbările la nivelul valorilor fundamentale. Orice 
schimbare tehnologică ce ameninţă valorile culturale fundamentale întâlneşte, de 
obicei, o rezistenţă puternică. Cu toate acestea, există situaţii în care singura 
opţiune viabilă este reprezentată de întrebuinţarea unei noi tehnologii care se 
opune direct culturii organizaţionale existente. Când se produce o astfel de 
situaţie, organizaţia este menţinută la un nivel fix, ne-evolutiv, până se realizează 
o ajustarea culturii organizaţionale. 
Cu toate că toate organizaţiile prezintă caracteristici comune, nu există două 
organizaţii identice. Acestea au diferite structuri, scopuri, constituiri şi stiluri de 
conducere, sarcini şi medii de dezvoltare, niveluri de încadrare şi pregătire a 
personalului şi experienţă în domeniu. 
O modalitate importantă de diferenţiere a organizaţiilor se regăseşte în structura 
sau forma lor. Diferenţele dintre structurile organizaţionale se pot caracteriza în 
mai multe feluri. Clasificarea lui Mintzberg [3], evidenţiată în tabelul de mai jos, 
identifică cinci tipuri de bază de organizaţii (Mintzberg, 1979). 
Organizaţiile se sprijină pe mediile înconjurătoare din care îşi trag resursele şi 
către care furnizează bunurile şi serviciile produse. Organizaţiile şi mediile lor se 
relaţionează şi influenţează reciproc. Pe de o parte, organizaţiile sunt deschise 
către şi dependente de mediile social şi fizic ce le înconjoară. Organizaţiile nu 
pot exista fără resurse financiare şi umane – oameni dornici să lucreze constant şi 
continuu pentru un venit sau salariu determinat de calitatea relaţiei cu clienţii. 
Organizaţiile trebuie să răspundă atât cerinţelor legislative şi de alte genuri 
impuse de guvern, cât şi acţiunilor din partea clienţilor şi competitorilor. Pe de 
altă parte, organizaţiile pot să-şi influenţeze mediile în care activează. 
Organizaţiile formează alianţe pentru a influenţa procesul politic; aceleaşi 
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organizaţii fac reclamă pentru a influenţa acceptul clientului cu privire la 
produsele lor. 
 
TABELUL 2. STRUCTURI ORGANIZAŢIONALE 
 
Tipul 
organizaţional 

Descriere Exemplu 

Structura 
antreprenorială 

Organizaţii mici, tinere într-un mediu 
rapid schimbător. Are o structură simplă şi 
este condusă de un antreprenor ce lucrează 
ca singur şef executiv 

Organizaţii 
mici, la debut 

Birocraţia 
maşinilor 

Birocraţie de mari dimensiuni, existând în 
medii lent schimbătoare, generând 
produse standard. Este dominată de o 
echipă de management şi proces 
decizional centralizate 

Organizaţii 
productive 
mijlocii 

Birocraţia 
organizaţiei 
structurată pe 
divizii 

Combinaţia mai multor birocraţii maşină, 
fiecare generând un produs sau serviciu 
diferit, toate conduse de un stat major 
centralizat 

Firme din lista 
Fortune 500, ca 
General Motors 

Birocraţia 
profesionalizată 

Organizaţia fondată pe cunoaştere în care 
bunurile şi serviciile depind de experienţa 
şi cunoştinţele profesioniştilor. Dominată 
de şefi de departamente, slabă autoritate 
centrală 

Firme de 
avocatură, 
sisteme 
educaţionale, 
spitale 

Adhocraţie  
(sistem flexibil de 
management) 

Organizaţii de „grupuri de sarcină” ce 
răspund mediilor rapid schimbătoare. 
Grupuri mari de specialişti organizaţi în 
echipe multidisciplinare pe termen scurt, 
slabă conducere centrală 

Firme de 
consultanţă, ca 
RAND 
Corporation 

 
În figura 6, se prezintă rolul important pe care îl joacă sistemele informaţionale 
în sprijinirea organizaţiilor să perceapă mai uşor schimbările din mediile lor şi să 
acţioneze în aceste medii. Sistemele informaţionale sunt instrumente cheie 
pentru cercetarea mediului înconjurător şi identificarea de către manageri a 
schimbărilor externe de interes ce ar putea necesita un răspuns din partea 
organizaţiei pe care aceştia o conduc. 
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Figura 6. Mediile şi organizaţiile se influenţează reciproc. Mediile modelează şi limitează posibilităţile de acţiune 
ale organizaţiilor, însă organizaţiile pot influenţa mediile şi decide să schimbe tot. Tehnologia informaţională 
joacă un rol esenţial în ajutorul dat organizaţiilor de a percepe schimbarea de mediu, ca şi pentru a acţiona asupra 
mediilor respective. Sistemele informaţionale acţionează ca un filtru dispus între organizaţii şi mediile acestora. 
Nu reflectă realitatea cu exactitate, însă refractă schimbarea de mediu printr-un număr de preferinţe predefinite. 
 
În general, mediile se schimbă mult mai repede decât organizaţiile. Principalele 
motive pentru eşecurile organizaţiilor sunt incapacitatea acestora de a se adapta 
la un mediu rapid schimbător şi lipsa de resurse – în special la organizaţiile 
tinere – pentru a se susţine, chiar şi pe perioade scurte, în momente mai grele ale 
evoluţiei lor (Freeman et al., 1983)[4]. Noi tehnologii, noi produse şi schimbările 
în atractivitate şi valoare către public (dintre care multe conduc la emiterea de 
noi acte normative din partea guvernului) reprezintă elementele care tensionează 
cultura, politica şi angajaţii oricărei organizaţii. Majoritatea organizaţiilor nu se 
împacă bine cu marile schimbări de mediu. Inerţia existentă datorită procedurilor 
standard de operare ale organizaţiei, conflictul politic generat de schimbările la 
ordinea existentă, ca şi ameninţările la continuitatea valorilor culturale 
fundamentale împiedică, în mod normal organizaţiile de la a declanşa schimbări 
semnificative. Nu reprezintă o surpriză faptul că doar 10% din organizaţiile listei 
Fortune 500 din 1919 mai există şi în prezent. 
Organizaţiile diferă ca formă sau structură şi din alte motive. Ele diferă prin 
scopurile finale şi tipurile de putere utilizate pentru a le îndeplini. Unele 
organizaţii au scopuri coercitive (de ex. închisoarea); altele au scopuri utilitare 
(de ex. afacerile). Altele servesc scopuri normative (universităţi, grupuri 
religioase). Organizaţiile deservesc diferite grupuri sau au diferite structuri 
constitutive, unele aducând beneficii în primul rând membrilor lor, altele 

Resurse şi constrângeri 
de mediu 

Guverne 

Competitori 

Clienţi 

Instituţii financiare 

Cultură 

Cunoaştere 

Tehnologie 
Sisteme informaţionale 

Organizaţia şi mediul său 
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clienţilor, acţionarilor, sau publicului. Natura conducerii diferă mult de la o 
organizaţie la alta – unele organizaţii pot fi mai democratice sau autoritariste 
decât altele.  
Alt mod de diferenţiere a organizaţiilor este prin sarcinile pe care le realizează şi 
tehnologia pe care o utilizează. Unele organizaţii efectuează cu precădere sarcini 
de rutină ce pot fi reduse la reguli formale care nu implică efort intelectual foarte 
mare (cum ar fi producţia de piese auto).  
TABELUL 3. CARACTERISTICILE UNICE, DE DIFERENŢIERE ALE 
ORGANIZAŢIILOR  

Trăsături comune Trăsături unice 
Structura formală Tipul organizaţional 
Proceduri standard de operare Mediu 
Politici Scopuri 
Cultura Putere 
 Constituire 
 Funcţie 
 Leadership 
 Sarcini 
 Tehnologie 
 Procesul de activitate 

 
Aşa cum se poate vedea în tabelul 3, lista trăsăturilor unice ale organizaţiilor este 
mai lungă decât cea a trăsăturilor comune. Este raţional să apreciem că sistemele 
informaţionale vor avea impacturi diferite asupra organizaţiilor de tipuri diferite. 
Diferite organizaţii, în circumstanţe diferite vor experimenta efecte diferite ca 
urmare a utilizării aceleaşi tehnologii. Doar printr-o analiză atentă a unei anumite 
organizaţii, un manager va putea proiecta şi administra cu eficienţă sistemele 
informaţionale ale acesteia. 
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Abstract:  
Operational research is a young field in mathematics which was developed in the 

end of XIXth century and the beginning of the XXth century from the necessity to increase 

the productivity and efficiency in industrial, economical, financial and military fields. It is 

known that “Operational research” as well as operation, operative part, strategy etc. was 

taken from the military field.  There are a lot of problems which can be analyzed and 

solved with this theory.  

The models of Operational research try to find the optimum solution for the 

phenomena’s that we study and is the most important device in order to optimize the 

decision making process. Another important aspect, when we study a phenomenon, is to 

understand it very well, to find the main parameters and to develop an accurate model 

which fit with the practical results. 

In this paper we analise the problem of optimisation the using of the capabilities and 

resources that a commander has at their disposal. 

 
1. Introducere 
Se utilizează frecvent noţiunea de “optimizare” atunci când se 

analizează diferite activităţi sau trebuie luate decizii  cu privire la o 
multitudine de probleme practice, concrete, cu care ne confruntăm. Atunci 
când se propune o soluţie se spune că este “optimă” fără a avea însă un suport 

43



riguros, o metodă din care să reiasă că într-adevăr soluţia propusă este “cea 
mai bună”, totul rezumându-se la analize empirice. 

Luarea unei decizii “optime” nu este o problemă simplă. Utilizarea unui 
model matematic adecvat respectivei probleme are avantajul că permite 
cuantificarea variabilelor care apar şi găsirea soluţiei “optime” a acesteia. 

Utilizarea unui management modern nu este posibil fără o armonizare 
între modelele propuse de cercetarea operaţională şi alte discipline precum 
cibernetica, informatica, psiho-sociologia şi teoria generală a sistemelor. 

În condiţiile actuale este de neconceput luarea unor decizii arbitrare, 
mai ales în condiţiile câmpului de luptă modern, când acestea pot să conducă 
la pierderi de vieţi omeneşti şi tehnică de luptă costisitoare. 

Sunt argumente suficiente care susţin ideea utilizării în armată a unui 
management modern, care să optimizeze procesul de luare a deciziei şi 
utilizarea eficientă a capabilităţilor şi resurselor de care aceasta dispune, în 
vederea îndeplinirii misiunilor asumate în cadrul NATO şi a celor interne. 

 
2. Prezentarea problemei 
În cele ce urmează este prezentat un scenariu care urmăreşte utilizarea 

eficientă a tehnicii şi mijloacelor de luptă din dotare pentru a provoca 
inamicului pierderi cât mai mari. 

Se au în vedere două aspecte importante: în primul rând ce tipuri de 
proiectile trebuie utilizate împotriva mijloacelor de luptă din dotarea 
inamicului astfel încât acestea să fie distruse cu o probabilitate mai mare de 
95% şi în al doilea rând, după rezolvarea acestei probleme, se are în vedere 
alegerea mijloacelor inamice pentru a fi distruse în aşa fel încât să-i fie 
provocate pierderi între 70%-75% (deci să fie neutralizat). 

Vom presupune că forţele inamice au în dotare 8 TAB 77, 8 TAB B33 
Zimbru, 5 MLI 84, 8 TR 55 şi 18 tancuri LECLERC şi se află în punctul A.  

De asemenea vom presupune că forţele proprii au în dotare un număr de 
10 TR 85 cu tun 100 mm cu proiectil exploziv OF-412 cu încărcătură redusă 
fiecare cu câte 2 proiectile, maxim 10 TR 85 cu tun 100 mm cu proiectil 
exploziv OF-412 cu încărcătură completă fiecare cu câte 2 proiectile, maxim 
10 obuziere de 152 mm tractate de TMA 83 cu proiectil exploziv OF-540 cu 
încărcătură completă fiecare cu câte 2  proiectile, maxim 10 obuziere de 
152mm tractat de TMA 83 cu proiectil exploziv OF-540 cu încărcătura a treia 
fiecare cu câte 2 proiectile, maxim 10 tunuri antitanc de 100 mm tractate de 
autocamioane DAC 665 T cu proiectil exploziv cu bătaie mărită O-412 R cu 
încărcătură completă fiecare cu câte 2 proiectile. 

Se mai cunoaşte faptul că pierderea unui vehicul inamic reprezintă un 
anumit procentaj din totalul forţelor sale, în funcţie de importanţa 
respectivului mijloc de luptă. Distrugerea unui TAB 77 sau a unui TAB B33 
Zimbru îi provoacă daune de 1%. Distrugerea unui MLI 84 înseamnă pagube 
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de 2%. Neutralizarea unui TR 55 provoacă daune de 2.5%, iar a unui tanc 
LECLERC 3%. 

În acelaşi timp, fiecare tip de proiectil are un anumit coeficient de 
importanţă în funcţie de tipul de încărcătură, numărul acestora şi puterea lor 
de distrugere, astfel: 

- proiectil exploziv OF-412 cu încărcătură redusă – 0,5 %; 
- proiectil exploziv OF-412 cu încărcătură completă – 1 %; 
- proiectil exploziv OF-540 cu încărcătură completă – 1 %; 
- proiectil exploziv OF-540 cu încărcătura a treia – 0,5 %; 
- proiectil exploziv cu bătaie mărită O-412 R cu încărcătură 

completă – 2 %. 
Se are în vedere analiza utilizării optime a tehnicii din dotarea forţelor 

proprii asupra mijloacelor de luptă a inamicului. 
 
3. Calculul probabilităţilor de lovire 
 
Pentru determinarea probabilităţilor de lovire vom utiliza următoarea 

formulă:    K
A
zF

A
yFP

di pp

⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
= , 

unde P = probabilitatea de lovire, y = jumătate din înălţimea 
obiectivului, z = jumătate din lăţimea obiectivului, = abaterea probabilă în 
înălţime, = abaterea probabilă în direcţie, K = coeficientul de contur şi 

ip
A

dp
A

yP2 =  
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ipA
yF = probabilitatea de lovire în fâşia egală cu înălţimea ţintei, 

zP2 = 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

dpA
zF = probabilitatea de lovire în fâşia egală cu lăţimea ţintei. 

De asemenea, probabilităţile de lovire sunt determinate luând în calcul 
distanţa de 6 km între punctele A şi B, locul de dispunere a inamicului şi a 
forţelor proprii. Probabilităţile de lovire au fost calculate pentru fiecare tip de 
tehnică de luptă din dotarea forţelor proprii împotriva tuturor mijloacelor de 
luptă din dotarea inamicului, acestea fiind trecute în Tabelul 1. Am 
exemplificat însă, pentru fiecare tip din dotarea forţelor proprii cu unul din 
mijloacele de luptă din dotarea inamicului. 

Vom calcula numai probabilitatea de lovire cu tancul TR85 cu tun de 
100mm, proiectil exploziv OF-412, focos RGM-6, încărcătură redusă asupra 
unui TAB 77. Avem: 

L = 7.42           l = 2.945            h = 2.34 
 Din tabela de tragere extragem dimensiunile abaterilor medii: 

dp
A = 3.7                 = 3.4 ip

A

Determinăm valoarea lui y si z: 
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17.1
2
34.2

2
===

hy                             472.1
2
945.2

2
===

lz  

Determinăm probabilitatea de lovire în fâşia egală cu înălţimea ţintei şi 
în fâşia egală cu lăţimea ţintei: 

yP2 =  
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ipA
yF = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

4.3
17.1F = F(0.34) = 0.181  

zP2 = 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

dpA
zF = ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

7.3
472.1F = F(0.38) = 0.202 

Calculăm probabilitatea de lovire în ţintă: 
KPPP zy ⋅⋅= 22 = 72.0202.0801.0 ⋅⋅  = 0.026 = 2.6% 

În acelaşi mod se calculează probabilităţile de lovire pentru celelalte 
categorii de armament. 

În Tabelul 1 sunt trecute toate probabilităţile de lovire  a mijloacelor de 
luptă inamice, trecute pe prima linie, cu categoriile de armament ale forţelor 
proprii, trecute pe prima coloană. De asemenea sunt trecute numărul de unităţi 
din fiecare categorie de armament, numărul de proiectile pentru fiecare 
categorie de armament şi coeficientul de importanţă pentru tipurile de 
proiectile de care dispun forţele proprii. 

Tabelul 1 
Inamic

Proprii 

TAB 
77 

TAB 
B33 

Zimbru 

MLI 
84 

TR 
55 LECL. Nr. 

unităţi 
Nr. 
Pr. 

Coef. 
Imp. 

TR 85 Tun 100mm 
OF-412 Inc. redusă 2.6 2.9 2.4 3.1 3.6 10 2 0.5 

TR 85 Tun 100mm 
OF-412 Inc. 
completă 

10.5 11.3 9.6 11.9 13.7 10 2 1 

Obuzier152mm 
OF-540 Inc. 
completă 

4.2 4.5 3.9 4.8 5.6 10 2 1 

Obuzier152mm 
OF-540 Inc. a treia 3 3.1 2.6 3.3 3.9 10 2 0.5 

Tun tractat 
100mm O-412-R 4 4.1 3.5 4.5 5.1 5 2 2 

 
În cele ce urmează vom trece la rezolvarea primei probleme, ţinând cont 

de probabilităţile de lovire, legată de determinarea numărului de proiectile din 
fiecare tip şi de faptul că dorim distrugerea unui mijloc de luptă inamic cu o 
probabilitate mai mare de 95%. 
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4. Formularea modelului matematic 
Evident, obiectivul propus este utilizarea unui număr cât mai mic de 

proiectile din dotarea forţelor proprii, ţinând cont şi de coeficientul de 
importanţă al acestora. 

Toate aceste consideraţii se regăsesc în modelul matematic prezentat 
mai jos: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+
+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+
+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+

+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅

55453525155444

342414534333

231352423222

125141312111

1.525.425.321.42429.35.03.35.0
6.25.01.35.035.06.518.419.31

5.412.417.1319.1116.913.111
5.1016.35.01.35.04.25.09.25.06.25.0

min

yyyyyyy
yyyyyy

yyyyyy
yyyyyy

 

95432.45.106.2 5141312111 ≥⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ yyyyy  
951.41.35.43.119.2 5242322212 ≥⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ yyyyy  

955.36.29.36.94.2 5343332313 ≥⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ yyyyy  
955.43.38.49.111.3 5444342414 ≥⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ yyyyy  
951.59.36.57.136.3 5545352515 ≥⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ yyyyy  

201514131211 ≤++++ yyyyy  
202524232221 ≤++++ yyyyy  
203534333231 ≤++++ yyyyy  
204544434241 ≤++++ yyyyy  
105554535251 ≤++++ yyyyy  

0,,,.....,,, 555453131211 ≥yyyyyy  
=555453131211 ,,,.....,,, yyyyyy întregi 

Rezolvarea acestei probleme se va face cu ajutorul programului 
,,STORM”.  

Programul poate să determine soluţiile optime pentru mai multe tipuri 
de probleme. 

Soluţia problemei ne arată că faptul că valoarea funcţia obiectiv este 
egală cu 80. Acest lucru se interpretează astfel: pentru a avea o probabilitate 
de lovire de cel puţin  95%,  trupele proprii consumă 80% din muniţia avută la 
dispoziţie.   

De asemenea, pentru nimicirea, cu o probabilitate mai mare de 95%, a 
unui mijloc de luptă inamic, avem:  

TAB 77 inamic sunt necesare 2 lovituri din prima categorie, 1 lovitură  
din a doua categorie, 16 lovituri din a patra categorie şi 8 lovituri din a cincea 
categorie; 

TAB B33 Zimbru inamic sunt necesare 2 lovituri din prima categorie 
şi 8 lovituri din a doua categorie; 

TR 55 inamic sunt necesare 1 lovitură din prima categorie, 7 lovituri 
din a doua categorie şi 3 lovituri  din  a  patra  categorie; 
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LECLERC inamic sunt necesare 15 lovituri din prima categorie, 5 
lovituri  din  a  treia  categorie,   1 lovitură  din  a  patra  categorie şi 2 lovituri  
din  a  cincea  categorie; 

MLI 84 inamic sunt necesare 4 lovituri din a doua categorie şi 15 
lovituri din  a  treia  categorie 

 
5.  Determinarea obiectivelor inamicului ce trebuie distruse 
 În Tabelul 2 este prezentată structura de forte a inamicului şi 

coeficienţii de importanţă pentru fiecare mijloc de luptă din dotare. 
Tabelu 2 

Inamic 
Proprii 

TAB 
77 

TAB B33 
Zimbru 

MLI 
84 

TR 
55 

LECLERC 

TR 85Tun 100mm 
OF-412 Inc.redusă 2 2 0 1 15 

TR 85 Tun 100mm 
OF-412 Inc.completă 1 8 4 7 0 

Obuzier 152mm OF-540 
Inc. completă 0 0 15 0 5 

Obuzier 152mm OF-540 
Inc. a treia 16 0 0 3 1 

Tun tractat 100mm 
O-412-R 8 0 0 0 2 

Număr unităţi 8 8 5 8 18 
Coeficient importanţă 1 1 2 2.5 3 

 
În continuare dorim să determinăm numărul de obiective ce trebuie 

distruse din fiecare tip astfel încât pierderile provocate inamicului să fie 
cuprinse între 70% şi 75% . 

Având în vedere coeficientul de importanţă al mijloacelor de luptă ale 
inamicului, vom determina numărul de proiectile din fiecare tip necesare 
forţelor proprii, pentru a provoca inamicului pierderi între 70% şi 75% din 
capacitatea de luptă şi deci de a-l neutraliza. 

Toate aceste consideraţii se regăsesc în modelul matematic prezentat 
mai jos: 

( )54321 35.22max xxxxx ⋅+⋅+⋅++  
81 ≤x  
82 ≤x  
53 ≤x  
84 ≤x  
185 ≤x  

0,,,, 54321 ≥xxxxx  
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54321 ,,,, xxxxx = întregi 
7535.22 54321 ≤⋅+⋅+⋅++ xxxxx  
7035.22 54321 ≥⋅+⋅+⋅++ xxxxx  

Rezolvarea acestei probleme se va face tot cu ajutorul programului 
,,STORM”.  

Se observă că funcţia obiectiv este egală cu 75. Acest lucru înseamnă că 
distrugând inamicului numărul de obiective obţinut în problemă, i se produc 
distrugeri în valoare de 75%. În acest caz inamicul nu va mai putea continua 
lupta şi va fi obligat să se retragă.  

Deci, pentru nimicirea a 75% din tehnica de luptă a inamicului trebuie 
distruse:  

- 7  TAB 77; 
- 8  TAB B33 Zimbru; 
- 5  MLI 84; 
- 8  TR 55; 
- 10 LECLERC. 

Coroborând cele două rezultate aflate până acum putem stabili că:  
 pentru neutralizarea celor 7  TAB 77 avem nevoie de: 

- 14 proiectile OF-412 cu încărcătură redusă; 
- 7 proiectile OF-412 cu încărcătură completă; 
- 112 proiectile OF-540 cu încărcătura a treia;  
- 56 proiectile O-412-R. 

 pentru neutralizarea celor 8 TAB B33 Zimbru avem nevoie de: 
- 16 proiectile OF-412 cu încărcătură redusă; 
- 64 proiectile OF-412 cu încărcătură completă. 

 pentru neutralizarea celor 5 MLI 84: 
- 20 proiectile OF-412 cu încărcătură completă; 
- 75 proiectile OF-540 cu încărcătură completă. 

 pentru neutralizarea celor 8 TR 55 avem nevoie de: 
- 8 proiectile OF-412 cu încărcătură redusă; 
- 56 proiectile OF-412 cu încărcătură completă; 
- 24 proiectile OF-540 cu încărcătura a treia.  

 pentru neutralizarea celor 10  LECLERC avem nevoie de: 
- 150 proiectile OF-412 cu încărcătură redusă; 
- 50 proiectile OF-540 cu încărcătură completă; 
- 10 proiectile OF-540 cu încărcătura a treia;  
- 20 proiectile O-412-R. 

În total se folosesc: 
- 174 proiectile OF-412 cu încărcătură redusă; 
- 147 proiectile OF-412 cu încărcătură completă; 
- 125 proiectile OF-540 cu încărcătură completă; 
- 146 proiectile OF-540 cu încărcătura a treia; 
- 76 proiectile O-412-R. 
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Remarcăm în această aplicaţie că se poate afla cu destulă uşurinţă 
modul optim în care trebuie să acţioneze comandantul unui eşalon pentru a 
utiliza eficient tehnica şi mijloacele de luptă din dotare şi necesarul de resurse 
pentru a îndeplini în condiţii optime misiunile încredinţate. 

Sistemul militar modern, ca orice organism social în care o componentă 
de bază o reprezintă actul decizional, are nevoie, pentru a fi cât mai 
competitiv, de metode ştiinţifice de analiză şi conducere. În cadrul acestora, 
managementul organizaţiilor militare are un rol determinant, aplicarea 
principiilor şi metodelor  puse la dispoziţie de diferite discipline adiacente 
ducând la realizarea performanţelor cerute sistemului militar. Optimizarea 
activităţilor este un principiu central al managementului modern stând la baza 
creşterii eficienţei de orice natură (economie de timp, financiară, de materiale 
etc.) 

Din exemplul studiat se observă utilitatea şi facilităţile pe care le oferă 
calculatorul şi soft-urile de rezolvare a unor astfel de probleme. 

În contextul actual, când deciziile trebuie luate rapid şi eficient, 
utilizarea aparatului matematic şi a calculatorului sunt indispensabile. 

Condiţiile câmpului de luptă modern şi consecinţele grave pe care le pot 
avea luarea unor hotărâri nefundamentate ştiinţific (pierderi de vieţi omeneşti, 
de echipamente şi muniţii foarte costisitoare), impun folosirea unor metode 
matematice de luare a deciziilor este obligatorie. 
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This developed paper in The Research Excellence Center – The 
Laboratory of Explosive and Ammunitons of the Military Technique 
Academy presents some new results regarding a prospective study in the 
evaluation of the methods and techniques of the components of the 
electronic biometric systems as a basis in the future elaboration of the 
special equipments and of the biometric systems in order to certify the 
workers of the informatic networks and the major importance objectives. 
This paper comprises more aspects regarding the methodology, 
management and implementation of the electronic biometric systems.  

A special part of this paper is the study about the individual 
features of the iris as the most stable biometric systems related to the 
actual trends in using the electronic biometric systems for screening the 
helth state. 
               

Lucrarea, efectuată în cadrul Centrului de Excelenţă – Laborator de 
Explozivi şi Muniţii al Academiei Tehnice Militare reprezintă rezultatele 
parţiale a unui studiu prospectiv de evaluare a metodelor, tehnicilor,  
componentelor sistemelor biometrice electronicee, în eventualitatea elaborării 
unor echipamente şi sisteme biometrice de identificare şi autentificare a 
persoanelor pentru autorizarea accesului în reţelele informatice  şi obiectivele 
de importanţă majoră. Lucrarea cuprinde mai multe aspecte legate de 
realizarea, standardizarea, certificarea echipamentelor, metodologia, 
managementul  de implementare a sistemelor biometrice electronice etc.               

  Studiul referitor la abordarea particularităţilor individuale ale irisului 
prezintă o problemă aparte nu numai datorită faptului ca este unul din cel mai 
stabili indici biometrici,  dar şi tendinţelor actuale de complemenaritate a 
sistemelor biometrice cu metode  screening-test  al stării de sanatate .  
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Scurt istoric 
Ideea utilizării caracteristicilor irisului pentru identificarea persoanelor, 

a apărut pentru prima  dată într-o carte de oftalmologie, scrisă de către James 
Doggarts în 1949.  

Până în anii 1980 acest subiect era de domeniul SF-ului, apărând doar 
în filmele cu James Bond. În anul 1987 alţi doi oftalmologi, Aran Safir şi 
Leonard Flom, brevetează ideea, iar în 1989 se adresează lui John Daugman 
(atunci profesor la Universitatea Harvad) să încerce să elaboreze algoritmi  
matematici pentru scanarea irisului (3).  

Aceşti algoritmi (IrisCod), pe care Dr. J.Daugman i-a brevetat în 1994, 
sunt baza tehnologiilor scanării irisului din zilele noastre. 

IrisScan Inc. (ulterior transformată în Iridian Technologies), este cea 
mai mare companie din lume, care a dezvoltat tehnologia de recunoaştere a 
irisului.  Dr. John Daugman proprietarul companiei şi inventatorul 
algoritmelor, în anul 1997, a primit  Premiul pentru Tehnologia Informaţiei, 
iar în 2000, a demonstrat  tehnologia de identificare a persoanelor pe baza 
irisului, într-un spectacol numit Experienţa Mileniului, organizat  la Milenium 
Dome în Anglia. Acest proiect a fost considerat unul din cele mai actuale şi  
mai importante din lume (2).   

Astfel, începând cu anul 2000, tehnologia de scanare a irisului a fost 
implementată în cele mai diverse şi importante domenii: sistemul bancar, 
aeroporturi, instutuţii guvernamentale, strategice, private, etc. 

Compania  IDC, imediat, a realizat un studiu de piaţă pe arena 
mondială. ( Worldwide Hardware and Biometrics Authentication Forecast and 
Analysis, 2001—2006).  
 Deja in 2002, conform acestui studiu piaţa tehnologiilor biometrice 
electronice de identificare si autentificarea persoanelor avea urmatoarea 
structura: 
• scanarea irisului — 34%; 
• scanarea amprentei digitale — 34%  
• scanarea palmei — 25%  
• biometria faciala — 15% 
• identificarea vocii — 11% 
• identificarea semnaturii — 3%. 
 

Aplicaţii în sistemul bancar 
 
Dotarea bancomatelor cu sisteme de identificare a persoanelor, bazate 

pe tehnologia de recunoaştere a irisului a revoluţionat sistemul bancar. 
  Bank United, (Houston, Texas), este prima bancă din SUA, care 

a implementat tehnologia de recunoaştere a irisului pentru identificarea şi 
autentificarea persoanelor. În anul 1999, trei astfel de bancomate au fost 
amplasate în lanţul supermarketelor Kroger, caracterizate printr-o mare 

52



solicitare a tranzacţiilor în orele de vârf. Metoda se extinde cu rapiditate în tot 
sistemul bancar din SUA , Europa, Canada (11) . 
         Unele bănci din Anglia au inlocuit codurile PIN cu acest sistem de 
recunoastere a irisului la bancomate încă din 1998.  
 Printr-o singură privire către camera  video, clientul poate accesa 
contul. În timp record (1-2 sec), sistemul verifică parametrii irisului cu 
înregistrările din baza de date, şi declanşează operaţiunile de decontare.  
Ochelarii de vedere, ochelarii de soare, lentilele de contact nu sunt un 
impediment pentru preluarea parametrilor irieni şi funcţionarea corectă a 
sistemului. Până în prezent nu s-au înregistrat falsuri, fraude sau erori. 
 
 

Combaterea furtului identităţii şi a fraudei pe Internet 
 

IriScan Inc. şi PenOp - liderul în tehnologia semnăturii electronice, au 
anunţat o alianţă strategică pentru a combina dinamica semnăturii cu 
tehnologia de recunoaştere a irisului în vederea legalizării actelor, semnăturii, 
când se fac tranzacţii on-line (10).  

Se va combina un IrisCod înregistrat cu o semnătură de mână, digitală, 
astfel, eliminând virtual o posibilă fraudă sau o identitate falsă, acest sistem 
fiind cel mai puternic pentru o autentificare.  

Sistemul asigură securitatea tranzacţiilor prin orice reţea. Odată cu 
dezvoltarea comerţului electronic, creşterea continuă a tranzacţiilor on-line, 
devine indispensabil penru protecţia identităţii şi a operaţiunilor financiare, 
economice, juridice, etc. 
 
 Securizarea aeroporturilor. 
 

Dupa evenimentele din 11 septembrie 2001, nu numai SUA, dar toate 
ţările au început să-şi revizuiască şi să intensifice sistemele de securitate 
aeroportuară. În acest context, s-a dovedit, că cele mai indicate tehnologii de 
securitate includ sistemele de scanare şi recunoaştere a irisului.  

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost primul aeroport din lume 
care a pus în functiune  tehnologia  biometrică  de scanare a irisului, 
asigurând un sistem rapid de securizare a accesului în aeroport.  

  Identificarea pasagerilor se realizează în diverse momente: la 
eliberarea tichetelor de zbor, la accesul în zonele securizate ale aeroportului 
(check-in),  la monitorizare si imbarcare în aeronave. Monitorizarea accesului 
securizat se referă şi la personalul aeroporturilor, în mod special în zonele 
strategice, restricţionate ale aeroportului.  

Şi la aeroporturile din Londra (Heathrow) şi Frankfurt pe Main, 
pasagerii grabiţi pot opta pentru scanarea irisului, astfel incât data viitoare sa 
poata fi recunoscuţi dupa iris şi să nu mai astepte  verificarea paşaportului.   
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În viitorul apropiat aceleaşi sisteme vor fi instalate pe aeroportul JFK 
din New York şi Dulles din Washoington, aeroportul internaţional 
Charlotte/Douglas (SUA – Carolina de Nord), metodă, va fi implementată pe 
11 aeroporturi internaţionale din Canada, începând cu Toronto şi Vancouver, 
sistemele de scanare a irisului vor înlocui controlul paşapoartelor de către 
inspectorii vamali (12).  

Liniile aeriene japoneze, vor începe o perioadă de testare a acestui 
sistem pe aeroportul Narita. Din 2004 sistemele biometrice de identificare se 
implementează şi in aeroporturile din Federaţia Rusă. Cu aceasta ocazie a fost 
organizată o expoziţie  şi Prima  Conferinţă  Internaţională „Biometrics in 
Aviation Security 2005” la care au participat corporaţii renumite din întreaga 
lume, cum ar fi: Identix Incorporated, SUA Iridian Technologies, Inc., 
SUA«Panasonic, Japonia; Institutul  de Stat de  Cercetari Ştiinţifice a 
Sistemelor Aviatice din Rusia ITE LLC Moscow . In cadrul conferinţei au 
fost puse în discuţie atât performanţele, cât  şi vulnerabilităţile tehnologice a 
sistemelor biometrice,  tendinţele de dezvoltare a acestor sisteme in viitor (13, 
14).  

Metodă de identificare biometrică, bazată pe recunoaşterea irisului, va 
mai fi utilizată în tranzacţii financiare, şi va juca un rol important într-o larga 
reţea de aplicaţii, în care identitatea unei persoane trebuie stabilită sau 
confirmată. Aceste aplicaţii includ comerţul electronic, bancomate, securitatea 
informaţiei, intrarea în clădiri, pornirea şi decsuierea automobilelor (sisteme 
antifurt) , aplicaţii poliţieneşti şi criminalistice, logarea computerului şi 
oricare altă tranzacţie în care este nevoie de identificarea individuală. Astfel 
nu v-a mai fi nevoie de chei, carduri, parole, coduri PIN.  

În diverse ţări (Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Federaţia Rusă etc.),  
se preconizează  schimbarea cărţilor de identitate cu introducerea ulterioară a 
unor date biometrice personale, inclusiv imaginea irisului.  

In Emiratele Arabe Unite, datorită instalării în aeroporturi, a 
tehnologiiilor biometrice de securitate, care includ  scanarea irisului, în ultimii 
4 ani au fost reţinuţi 62 000 de infractori (15). 
 

Particularităţile individuale ale irisului 
 
 Irisul este o excepţie prin multitudinea, diversitatea şi originalitatea 
structurii şi funcţiilor sale. Irisul deţine harta genetică a organismului, fiind un 
indicator indubitabil al particularităţilor individuale, constituţionale, dar in 
acelaşi timp reflectă şi starea actuală a organismului.  
            Ca structură morfologică, irisul include diverse elemente : vase 
sanguine , nervi , muşchi, pigmenţi. Pigmenţii sunt de natură diferită : 
melanina – pigmentul nativ, care formează culoarea ochilor şi pigmenţi de 
natură metabolică (deşeuri metabolice) care se depun sau se grupează sub 
formă de pete pigmentare de  diferite nuanţe, care redau irisului un peisaj 
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aparte, dar in acelaşi timp îngreunează  vizualizarea şi identificarea 
structurilor sale (1).  

Sub influienţa luminii spectrale, aceiaşi  structură morfologică este 
percepută, vizualizată, în mod diferit. „Peisaje”  diferite apar şi dispar în 
funcţie de parametrii spectrului (lungimii de undă), care penetrează ţesuturile 
irisului. Acest efect   are la bază legile fizicii optice, fenomenul de absorbţie şi 
reflexie a undelor electromagnetice în ţesuturi, care diferă  ca structură şi mod 
de amplasare. Diversitatea elementelor sale structurale, cu o compoziţie 
spectrală foarte variată, pot fi identificate numai prin filtre color care permit 
analiza tuturor formaţiunilor componente ale irisului, amplasate atât la 
suprafaţă, cât şi in profunzime.  

Diversitate structurală, initial a fost un impediment pentru selecţia 
parametrilor de identificare. Ulterior, problema a fost rezolvată prin  captarea 
imaginii cu camerelor  video în spectru vizibil şi infraroşu şi utilizare ca 
indice biometric a  stromei trabeculare (2). 

 In situaţiile când sunt necesare sisteme mai complexe de siguranţă se 
utilizează ca indice biometric şi parametrii pupilei.  

Toţi parametrii, utilizaţi ca indicatori biometrici sunt structuri vii, care 
evoluează pe parcursul vieţii, odată cu organismul din care fac parte. Luind in 
consideraţie acest fapt, sunt necesare studii pe perioade indelungate de timp 
(10-50 de ani), care să ateste evoluţia modificărilor parametrilor biometrici  
(la copii, vârstnici, în anumite afecţiuni patologice) şi elaborarea 
recomandărilor privind reactualizarea bazelor de date. 
 

Avantajele irisului ca sistem biometric. 
 

În prezent, în lume se folosesc mai multe metode de identificare: după 
imaginea feţei, aprentă digitală, voce, caracteristicile irisului sau alte 
caracteristici fizice. Aceste caracteristici sunt măsurate cu echipamente 
sofisticate care au senzori, apoi sunt digitalizate şi introduse într-o bază de 
date. Identitatea persoanei se poate verifica mai târziu prin măsurarea digitală 
a caracetristicilor biologice şi apoi comparate cu cele din baza de date. 
Metodă se numeşte biometrie. 

Sistemele biometrice  de verificare a persoanelor se impart în 2 mari 
grupuri:   

- Sisteme de  autentificare, care compară parametrii  biometrici ale unei 
persoane tot cu parametrii săi, inregistraţi anterior. 
         - Sistemele de identificare compară parametrii biometrici ale unei 
persoane cu cu parametrii biometrici ale tuturor persoanelor inregistrate intr-o 
bază de date, selectând parametrii cu cel mai apropiat grad de  similitudine 
(10).  

Gradul  de individualitate a irisului depăşeşte cu mult amprenta 
digitală. Variabilitatea : 244 garde de libertate la iris,   amprenta digitală 

55



dispune doar de 60-70 grade. Chiar si numai la identificare a 75% de IrisCod-
uri şansa repetabilităţii ar fi de 1 la 10 miliarde de miliarde (9).  

Metoda rivalizează cu determinarea testelor ADN prin acurateţe, 
precizie, stabilitate, informativitate. Metodă este igienică, confortabilă,  
rapidă: Irisul poate fi scanat relativ usor, neinvaziv,  non-contact, de la 
distanţă. 

Analiza imaginii şi criptarea (formarea IrisCod-ului) imaginii durează 1 
secundă. Timpul de căutare : 100.000 IrisCod -uri  pe secundă.  

Această tehnologie  garantează un nivel ridicat de confidenţialitate şi 
siguranţă.  Cataracta, reflexii ale corneei, transplantul de cornee sau cristalin, 
lentilele de contact, ochelarii – nu sunt un impediment pentru scanarea irisului 
unei persoane şi formarea unui IrisCod corect .  

Irisul înruneşte toate calităţile necesare unui sistem biometric de 
identificare şi are mai multe avantaje: pe primul loc este certitudinea 
individualităţii (până în prezent nu s-au depistat erori, falsuri, etc), imaginea 
irisului se poate prelua repede, uşor, neinvaziv, de la distanţă. Fiind o matodă 
non-contact, înlesneşte trecerea unui număr mare de persoane, într-un timp 
foarte scurt. Nu există pericolul transmiterii infecţiilor, echipamentele  nu 
necesită dezinfecţie.
                

Metodologia de identificare 
 

Metodologia de identificare este foarte rapidă şi confortabilă. Este 
suficientă o privire (1 secundă), spre camera video de la o distanţă de 30-100 
cm.   

Dupa preluarea imaginii  ochiului, Programul selectează sectoarele 
iriene, segmenteaza irisul în sute de vectori, sistemul preia de la fiecare iris 
parametrii necesari pentru a forma un IrisCod, (un fişier digital, care serveşte 
ca referire la baza de date). La 512 bytes, fisierul este destul de mic, fiind mai 
degrabă un cod hexazecimal decât imaginea propriu-zisa a irisului (6,12) .  

Camera foloseste  lumina monocromatică şi infrarosie. Poziţia, 
orientarea şi frecvenţa spatială sunt lucruri elementare pentru calcularea unui 
IrisCod .  

Această tehnologie utilizând formele unice ale irisului uman pentru 
identificare, cu o asemenea precizie, exclude alte metode tradiţionale de 
idntificare: paşapoartele, cărţile de identitate, card-urile, etc.  

 
CONCLUZII 

 
- Tehnologiile biometrice de identificare si autentificare a irisului 

ocupa un loc important în ierarhia sistemelor biometrice de 
securitate în paralel cu scanarea amprentei digitale. 
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- Sisteme de securitate care includ scanarea amprentei digitale sunt 
mai simple, mai accesibile ca cost si mai preferate pentru uz 
personal, privat,  in instituţiile cu un nivel obisnuit de securizare. 

- Indice biometric de bază a irisului, este  stroma (trabeculele). 
Datorită diversităţii structurale a irisului  captarea  imaginii se 
realizează cu camerelor  video în spectru vizibil şi infraroşu. 

- In situaţiile cănd sunt necesare sisteme mai complexe de siguranţă 
se utilizează ca indice biometric şi parametrii pupilei.  

- Captarea simultana a parametrilor stromei si perimetrului pupilei nu 
sporeşte numai siguranţa sistemului biometric, dar relava date 
privind tipologia morfogenetică, metabolică, a persoanei, starea de 
sănatate, consumul de substanţe toxice, etc 

- In instituţii duvernamentale, de apărare, reţelele informatice  şi 
obiectivele de importanţă majoră, cu nivel inalt de securizare sunt 
necesare sisteme complexe, multimodale atât din considerente de 
prevenire a falsurilor, cât si din posibile cauze de modificare a 
parametrilor biometrici individuali în caz de boli, traume, accidente 
etc 

- In rezultatul studiului am optat pentru elaborarea unor echipamente 
complexe, cu includerea  tuturor parametrilor biometrici (amprenta 
digitala, iris, biometrie faciala), cu extinderea ulterioara şi 
includerea parametrilor de analiză funcţională a persoanelor,  în 
conformitate cu tendinţele actuale în domeniul tehnologiilor 
biometrice electronice. 
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DUPĂ INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN NATO 
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ABSTRACT: Performance management has become more than a necessity 

nowadays. Its major role in achieving organizational strategic objectives 

through performance planning, coaching and appraisal is an important 

argument in favour of approaching Romania’s accession to NATO from this 

viewpoint. Moreover, its focus on ongoing communication and feedback about 

results and the possibility it offers to any organisation to update or modify 

earlier steps of its activities grants it validity. Thus, by resorting to 

performance management an organization is given the possibility to be an 

effective one in a competing and evolving environment. Consequently, given 

the importance of the concept of performance management, the purpose of 

this article is to first clarify the concept of performance which is too often used 

in a loose manner. The second aim is to point out its basic components and to 

briefly analyse them in contrast with the current achievements of the 

Romanian armed forces and their relevance for the broader international 

context. In the end, the recommendation of this article is a thorough analysis 

of the lessons learned of the Romanian military in theatres of operations for 

the past three years in order to achieve the interoperability standard of 

NATO. 
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INTRODUCERE 
Accederea României în Alianţa Nord Atlantică trebuie privită nu numai 

din perspectiva eforturilor premergătoare care au vizat conformarea cu 
standardele NATO şi a implicaţiilor acestora pe termen scurt, mediu şi lung, 
ci şi ca o obligativitate de continuare a demersurilor de îmbunătăţire şi 
dezvoltare a standardelor deja atinse pe tot parcursul integrării. Aceasta din 
urmă este generată nu numai de integrarea propriu- zisă, cât şi de dinamismul 
relaţiilor internaţionale şi al realităţilor de ordin social, politic, financiar si 
cultural. Astfel, în acest cadru extins, este mai mult decat natural să se 
vorbească despre o abordare cât mai modernă si eficientă a funcţiilor şi 
rolurilor manageriale în cadrul armatei române, iar cea mai potrivită din acest 
punct de vedere este perspectiva multidimensionala oferită de conceptul de 
management al performanţei. În cele ce urmează se va încerca definirea 
acestuia, o trecere în revistă a componentelor care caracterizează sistemul de 
management al performanţei în armată în general şi o scurtă analiză a 
stadiului actual al armatei României din perspectiva acestor componente.    

 
1. Performanţa şi managementul performanţei- definire, rol, 
componente  
1.1. Termenul de performanţă- perspectivă lingvistică şi eventuale 
implicaţii 
Definirea conceptului de management al performanţei are avantajul de 

a oferi câteva aspecte de referinţă care trebuie avute în vedere în momentul 
unei analize de adâncime a valenţelor pe care acesta le dobândeşte la o 
cercetare in vivo. Astfel, în vederea identificării acestora vom porni de la 
simplu la complex în manieră deductivă. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române[1], termenul de 
performanţă cunoaşte trei accepţiuni înrudite. Prima echivalează cuvântul 
performanţă cu acela de “rezultat (deosebit de bun) obţinut de cineva într-o 
întrecere sportivă”. Prin extinderea cadrului de referinţă, acelaşi cuvânt 
dobândeşte şi sensul de “realizare deosebită într-un domeniu de activitate”, 
precum şi de “cel mai bun rezultat obţinut de un sistem tehnic, de o maşină, 
de un aparat etc”. Dupa cum se observă, definiţia de dicţionar încadrează de la 
bun început termenul în sine în categoria de excelenţă (a se vedea în această 
privinţă determinanţii “cel mai bun”; “deosebit de bun”; “deosebit”). Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere caracterul oarecum limitativ al acestei 
categorii. Astfel, cuvântul în sine aşa cum a intrat în limba română şi cum de 
altfel este utilizat în accepţiune obişnuită poate induce în eroare, mai ales 
atunci când este folosit în asociere cu atât de des utilizatul neologism 
“management”. Mai mult decât atât, DEX-ul nu înregistreaza verbul asociat 
acestui cuvânt şi în consecinţă limitarea devine constrângere.De aceea o 
perspectivă comparată a definiţiei aceluiaşi cuvânt poate oferi nu numai o 
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înţelegere aprofundată a sensurilor acestuia, ci poate de asemenea contribui la 
o utilizare adecvată şi în cunoştinţă de cauză a cuvântului “performanţă”, în 
primul rând şi al conceptului de “management al performanţei” în al doilea 
rând din punct de vedere strict lingvistic.   

Astfel, definiţia oferită de Oxford Advanced Learner’s Dictionary [2]  
înscrie termenul de ‘perfomanţă”/performance într-o perspectivă duală şi 
necesară în cazul unei abordări valide a oricărui concept. Conform definiţiei, 
substantivul “performance” face referire pe de o parte la cât de bine sau cât de 
puţin bine se efectuează o activitate sau funcţionează un lucru (how well or 
badly you do sth; how well or badly sth works), iar pe de altă parte la acţiunea 
sau procesul de ducere la îndeplinire a unei sarcini, acţiuni etc. (the act or 
process of performing a task, an action, etc.), sens de altfel păstrat de la verbul 
“to perform”. 

Concluzia care poate fi trasă în urma comparării celor două definiţii 
oferite de dicţionare este aceea că, pentru o înţelegere adecvată a conceptului 
de performanţă trebuie pornit de la cele două accepţiuni ale termenului în 
engleză din moment ce semnificaţia acestuia în limba română pleacă de la bun 
început de la premisa de calificativ pozitiv acordat unei acţiuni. Aspectul 
subliniat de aceasta din urmă nu reprezintă eventual decât partea finală, 
rezultatul unui întreg proces care ţine de managementul performanţei şi care 
va fi abordat din punct de vedere al definiţiei, rolului şi componentelor sale în 
cele ce urmează. 

1.2. MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI-DEFINIRE, ROL, 
ETAPE 
Conform definiţiei generale oferite de wikipedia [3], performanţa în 

cadrul procesului de dezvoltare a unei organizaţii constă în rezultatele 
obţinute. Acestea sunt implicit evaluate în contrast cu rezultatele scontate 
(Actual Results vs Desired Results), iar diferenţa care apare între realitate şi 
planificarea iniţială se constituie în zona de interes şi de acţiune în vederea 
îmbunătăţirii performanţei  Pornind de la o asemenea definiţie şi, implicit, 
perspectivă se ajunge la caracterizarea  managementului performanţei drept 
un proces ciclic ale cărui componente rezidă în trei etape fundamentale: 
stabilirea obiectivelor; monitorizarea performanţei (iar aici termenul trebuie 
înţeles cu accepţiunea pe care o are în engleză, respectiv aceea de desfăşurare 
a unei acţiuni sau activităţi) de către manager şi remedierea eventualelor 
greşeli şi, în cele din urmă, ultima etapă de evaluare a performanţei care 
presupune o abordare de natură formală a întregului proces şi  realizarea 
feedback- ului în ceea ce priveşte cumulul de acţiuni şi rezultate din cadrul 
organizaţiei. Conform aceleeaşi surse, rolul managementului performanţei 
este acela de a sprijini organizaţia în atingerea obiectivelor strategice 

În întregirea acestei viziuni asupra managementului performanţei 
organizaţionale, Carter McNamara [4] identifică întreaga gamă de activităţi 
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specifice acestui proces, respectiv stabilirea şi ordonarea în funcţie de 
importanţă a rezultatelor scontate, identificarea modalităţilor de evaluare a 
progreselor făcute în comparaţie cu obiectivele stabilite, stabilirea 
standardelor în vederea evaluării rezultatelor obţinute, monitorizarea şi 
măsurarea progresului înregistrat pe parcursul desfăşurării activităţilor, 
comunicarea şi feedback-ul permanent între cei direct implicaţi în aceste 
activităţi, revizuirea periodică a progreselor înregistrate, încurajarea şi 
concentrarea asupra acelor activităţi care se constată a fi cele mai potrivite în 
obţinerea rezultatelor scontate, intervenţia în vederea îmbunătăţirii procesului.  
O observaţie importantă făcută de autorul ami sus menţionat şi de reţinut în 
discuţia care va urma asupra armatei române din perspectiva managementului 
performanţei este aceea conform căreia ,, Prioritatea în managementul 
performanţei nu o constituie evaluarea rezultatelor cât feedback-ul continuu 
şi permanenta remediere a problemelor în vederea atingerii obiectivelor.” 
[McNamara] Ideea de ciclicitate a procesului apare şi în cazul lui McNamara, 
acesta insistând însă asupra posibilităţii permanente de revenire şi 
îmbunătăţire a etapei anterioare ţinând cont de lecţiile învăţate în cadrul altei 
etape. 

Jon McKenzie în cartea sa Perform or Else: From Discipline to 
Performance [5] accentuează la rândul său importanţa feedbackului în 
măsurarea, analizarea şi modificarea performanţei unui întreg sistem în 
funcţie de datele oferite de sub- componentele sale şi de mediul înconjurător 
insistând asupra posibilităţii ca ceea ce la un moment dat reprezintă output să 
devină mai târziu input. Acelaşi autor vorbeşte de performanţa 
organizaţională ca fiind prezentă nu doar la nivelul evaluării resurselor umane 
(abordare care de altfel prevalează în literatura de specialitate tocmai datorită 
accentului pus de managementul performanţei pe interrelaţionarea 
indivizilor), ci şi la nivel tehnic. Printr-o asemenea abordare, organizaţia este 
implicit văzută ca un sistem deschis, aflat în continuă transformare şi adaptare 
în funcţie de condiţiile externe si interne. Astfel, cuvintele cheie definitorii 
pentru acest tip de management sunt creativitate, inovare, inventare si 
reinventare. În asemenea condiţii, organizaţiile trebuie să fie într- o 
permanentă stare de alertă în privinţa propriei performanţe, a cerinţelor celor 
pe care îi deservesc şi a competitorilor, astfel încât  „ Chiar şi pentru guverne 
şi organizaţiile non- profit se pune din ce în ce mai mult accentul pe eficienţă 
... într-o  vreme în care se solicită tot mai mult derularea activităţilor cu 
aceeaşi precizie specifică derulării unei afaceri.”[2001:81]  

În concluzie, orice discuţie asupra managementului performanţei 
organizaţionale trebuie să aibă în vedere rolul acestuia în îndeplinirea 
obiectivelor strategice ale organizaţiei, ideea de ciclicitate a etapelor, precum 
şi accentuarea eficienţei activităţilor derulate. După cum va reieşi din analiza 
ce urmează, concepţia contemporană asupra organizării şi funcţionării 
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sistemului militar se concentrează din ce in ce mai mult asupra acestor aspecte 
în condiţiile diversificării şi asimetriei ameninţărilor la adresa securitaţii 
statelor naţionale, dar şi a comunităţii internaţionale. 
 

2. COMPONENTELE MANAGEMENTULUI DE 
PERFORMANŢĂ ŞI REFLECTAREA LOR ÎN SISTEMUL 
ORGANIZAŢIONAL MILITAR CONTEMPORAN  

 
Componentele performanţei organizaţionale ţin de resurse, de funcţia 

de control exercitată de manager, de procesualitatea activităţilor, precum şi de 
output, feedback şi rezultate finale.  

În cele ce urmează vom realiza o trecere în revistă a acestor 
componente din punct de vedere a felului în care ele se regăsesc în cadrul 
sistemului organizaţional militar în genere. Aceasta ne va ajuta în demersul 
nostru de identificare  a componentelor managementului de performanţă care 
se regăsesc şi în armata României după aderarea la NATO. 

După cum apreciam la începutul acestui articol strict privind integrarea 
României în NATO, necesitatea transformării unei armate este determinată nu 
neapărat de dorinţa acesteia de a aparţine unei alianţe sau unui cadru mai 
amplu decât cel naţional, ci de transformările din plan internaţional. Astfel, 
internaţionalizarea conflictelor a condus implicit la imposibilitatea unei 
armate de masă de a contribui eficient la combaterea acestora. Prin urmare, 
armata a trebuit să parcurgă o serie de etape în vederea compatibilizării ei cu 
noile provocări, cu necesitatea prezenţei unor forţe naţionale de reacţie rapidă 
care să poată gestiona nu numai misiuni de ordin intern, dar mai ales care să 
poată fi capabilă să îndeplinească misiuni de menţinere sau impunere a păcii 
în afara teritoriului naţional sub egida unor organizaţii internaţionale. Pornind 
de la aceste aspecte se ajunge la necesitatea de integrare în diferite alianţe de 
securitate şi implicit la cerinţa compatibilizării armatelor diferitelor ţări în 
vederea răspunsului rapid, coordonat şi eficient la orice fel de provocare. 

Abordând fenomenul militar modern, M. Janowitz [6] identifică cinci 
caracteristici care pot fi atribuite armatelor contemporane în încercarea 
acestora de adaptare la noile realităţi globale. Acestea sunt semnificative 
pentru demersul de faţă deoarece ne ajută să abordăm problema 
componentelor managementului de performanţă în cadrul sistemului militar la 
modul punctual. Una din caracteristicile identificate de Janowitz priveşte 
declinul armatei de masă şi trecerea la o armată profesionalizată (cu implicaţii 
directe asupra capacităţii de reacţie, a structurii organizaţionale, a 
dimensiunilor, resurselor şi misiunilor- toate centrate pe dobândirea de 
competenţe). Pornind de la acest aspect putem aborda componenta „resurse” a 
managementului performanţei din perspectiva efortului de ordin calitativ al 
angajaţilor armatei, a tehnologizării avansate în vederea compatibilizării cu 
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alte armate aliate astfel încât obiectivele şi misiunile de ordin strategic să fie 
îndeplinite. 

Alte componente identificate de Janowitz privesc reducerea diferenţei 
dintre sfera civilă şi cea militară din perspectiva împletirii rolurilor dintre 
civili şi militari ajungându- se la principiul „ Nu poţi fi un bun militar dacă nu 
ai o orientare civilă şi nu poţi fi un bun lider civil dacă nu ai o minimă 
educaţie (consiliere) militară” [2001:14], schimbarea autorităţii 
organizaţionale şi a tehnicii manageriale în direcţia flexibilizării abordărilor, a 
conturării tot mai mult a conceptului de lider militar în paralel cu cel de 
manager, schimbarea în modul de recrutare a ofiţerilor, schimbarea 
patternului carierei militare şi schimbarea misiunilor armatei. Aceste 
caracteristici ne duc în mod firesc spre alte componente ale performanţei, 
respectiv către control şi implicit către rolul fundamental pe care liderul 
militar ajunge să- l joace în gestionarea resurselor pe care le are la dispoziţie, 
pe de o parte. Pe de altă parte din aceleaşi caracteristici rezultă procesualitatea 
activităţilor din cadrul oricărei organizaţii fundamentată pe eficienţă, 
respectarea legislaţiei şi conformarea cu standardele în vigoare, precum şi 
calitatea outputului sistemului organizaţional militar, respectiv 
interoperabilitatea şi compatibilizarea în vederea implicării eficiente în 
misiuni multinaţionale. Mai mult decât atât, toate aceste modificări de 
substanţă au un cuvânt important de spus în feedbackul pe care organizaţia 
militară îl primeşte de la societatea civilă şi în rezultatele finale care, deşi nu 
neapărat cuantificabile în termeni financiari, se fac resimţite pe plan mediu şi 
lung în asigurarea sau impunerea păcii.  
 

3. MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ÎN ARMATA 
ROMÂNĂ DUPĂ INTEGRAREA ÎN NATO 
Aşa cum reiese din Strategia Militară a României [7], premisele pentru 

demararea managementului performanţei în cadrul armatei române au fost 
deja constituite. Astfel, după cum am menţionat în subcapitolul 1.2., 
managementul performanţei nu face decât să contribuie la realizarea strategiei 
organizaţionale. În cazul armatei române, această strategie pleacă de la o 
abordare defensiv- activă care are la bază următoarele concepte fundamentale: 
capacitatea defensivă credibilă, restructurarea şi modernizarea, parteneriatul 
operaţional intensificat şi integrarea graduală, astfel încât ,,La nivelul anului 
2010, Armata României va fi o forţă modernă şi credibilă, dotată cu tehnică 
performantă şi echipament militar modern,pregătită şi antrenată potrivit 
standardelor NATO.’’ 

Acesta reprezintă rezultatul managementului performanţei după 
integrarea României în NATO. Dar să vedem cum se construiesc celelalte 
componente al acestui tip de management aşa cum reiese din documentul citat 
anterior. 
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Conform Strategiei Militare a României aspectele care trebuie 
accentuate sunt calitatea forţelor armate, rapiditatea de acţiune, adaptabilitatea 
acestora. În consecinţă un accent deosebit se pune pe profesionalizarea 
resursei umane (respectiv creşterea numărului de militari profesionişti de la 
47% la 71% în paralel cu redimensionarea organismului militar şi renunţarea 
la serviciul militar obligatoriu), pe compatibilizarea acesteia cu standardele 
NATO, precum şi pe achiziţia de tehnică militară. Astfel, dacă alocarea 
resurselor în perioada 2000- 2003 a vizat asigurarea apărării credibile şi a 
interoperabilităţii, perioada 2004- 2007 vizează achiziţionarea de tehnică de 
luptă. Aceste aspecte sunt cele cuantificabile şi direct observabile din 
totalitatea componentelor întregului proces de management al performanţei în 
cadrul armatei române. Controlul, outputul, feedbackul şi rezultatele finale 
sunt, în momentul în care se vorbeşte de structura organizaţională militară 
destul de greu de cuantificat la nivel general datorită complexităţii structurii 
în sine, obiectivelor acesteia pe termen mediu şi lung, precum şi datorită 
specificului organizaţiei. În consecinţă, discutarea lor se poate face doar prin 
particularizare ceea ce articolul de faţă nu îşi propune. Totuşi, dacă s-ar 
urmări ciclicitatea procesului în sine, atunci un bun punct de plecare îl 
constituie o potenţială abordare contrastivă a lecţiilor învăţate în teatrele de 
operaţiuni începând din 2003 şi până în 2005. Astfel, afirmaţiile de ordin 
general emise în cadrul acestui articol vor putea fi susţinute cu exemple 
punctuale. 

Concluzii 
Ceea ce trebuie reamintit la încheierea discuţiei asupra semnificaţiei 

performanţei din perspectivă managerială în sistemul militar în general, şi în 
cel românesc după integrarea în NATO, în particular este faptul că premisele 
construirii unei forţe de reacţie rapidă, interoperabilă, compatibilă cu armatele 
aliate sunt date tocmai de caracteristicile fundamentale ale managementului 
performanţei. Astfel, doar prin parteneriat, atitudine proactivă, prin orientare 
către beneficiul comun şi nu individual, prin îmbunătăţirea abilităţilor şi 
dezvoltarea competenţelor, prin atitudine deschisă şi orientată către calitate se 
poate face trecerea de la viziunea conform căreia performanţa este dată doar 
de pregătire, de muncă asiduă la cea conform căreia performanţa înseamnă 
eficienţă. Prin urmare, doar când rezultatele unei organizaţii se aliniază 
obiectivelor strategice ale acesteia putem vorbi cu adevărat de performanţă. 
De aceea, revenind la sensul strict lingvistic al cuvântului „performanţă” se 
poate concluziona că doar printr-o perspectivă dialectică asupra  cuvintelor, în 
primul rând, şi apoi asupra lucrurilor se poate ajunge la o mai bună înţelegere 
a conceptelor vehiculate uneori cu prea multă uşurinţă şi, pornind de la 
înţelegerea asumată a unei realităţi, punerea acesteia în practică poate depăşi 
caracterul limitativ al definiţiei de dicţionar. 
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Abstract 
The peace dividend is a controversial concept, often used by politicians and interest 

groups to support the reduction in defense spending. Although many definitions have been 

offered for this concept, the final impact and the magnitude of the effect of reducing 

defense spending on the economy remains a matter of debate. Also, the peace dividend is 

often considered solely from the national point of view, ignoring the fact that a medium 

term benefit for the country may lead, under certain circumstances, to negative long term 

international effects on the long run. In analyzing the peace dividend, the specific 

conditions in each country should be also taken into consideration in order to get the real 

picture about the effects of reduced defense spending.  

 

În cadrul analizei privind efectele economice ale cheltuielilor de 
apărare, fenomenul  „dividendului păcii” ocupă un loc important. Derivând 
din teoria neoclasică „arme versus mâncare”, dividendul păcii este un concept 
controversat, des utilizat în argumentaţii politice, generând însă dezbateri 
aprinse între economişti în privinţa magnitudinii şi chiar a existenţei sale.   

Nu există un punct de vedere unitar privind definirea dividendului 
păcii, părerile fiind împărţite atât în ceea ce opriveşte definirea conceptului, 
cât şi a efectelor pe care dividendul păcii le-ar avea asupra economiei. Astfel, 
dividendul păcii a fost definit ca suma de bani provenind din reducerea 
cheltuielilor de apărare şi utilizată în alte sectoare ale economiei. Într-un 
studiu al FMI, dividendul păcii era definit ca „o creştere a cheltuielilor 
guvernamentale non-militare ca rezultat al reducerii cheltuielilor militare”, în 
timp ce alţi autori privesc dividendul păcii prin prisma câştigurilor de natură 
economică rezultate din diminuarea cheltuielilor militare, cum ar fi o rată de 
creştere economică mai mare sau o creştere a investiţiilor private, o rată mai 
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ridicată a economisirii, cheltuieli sociale mai mari, reducerea deficitelor şi a 
poverii fiscale. 

Michael Intrilligator susţine o abordare mai complexă a fenomenului, 
considerând dividendul păcii ca un „proces de investiţii, ale cărui efecte 
imediate se manifestă sub formă de costuri, derivând din neutilizarea 
resurselor şi din diferitele costuri ale conversiei, având însă efecte benefice pe 
termen lung, prin utilizarea respectivelor resurse pentru producerea de bunuri 
civile”.   

De cele mai multe ori, dividendul păcii este analizat dintr-o perspectivă 
naţională, încercându-se identificarea celor ai potrivite modalităţi de reducere 
a costurilor dezarmării şi a amplificării (sau cel puţin accelerării obţinerii) 
beneficiilor. În acest context, multe dintre ţările producătoare de armament 
consideră că o modalitate de reducere a impactului pe care reducerea 
cheltuielilor de apărare l-ar avea asupra industriei autohtone de apărare (prin 
reducerea comenzilor interne) ar fi reorientarea producţie spre export. 
Stimularea exporturilor de armament ar fi însoţită şi de efecte pozitive asupra 
balanţei de plăţi, însă aceaste beneficii naţionale sunt însoţite de costuri pe 
plan internaţionale. Această abordare pierde însă din vedere faptul că 
produsele industriei de armament nu trebuie considerate ca oricare alt bun sau 
serviciu ce face obiectul comerţului internaţonal, deoarece nu toţi 
cumpărătorii acestor produse le vor utiliza exclusiv în scop defensiv. O ofertă 
foarte diversificată de armament şi echipamente militare (însoţită uneori de 
reduceri de preţ sau alte facilităţi, cum ar fi consultanţă militară sau cursuri de 
pregătire etc) poate avea ca efect alimentarea unor conflicte interne sau 
regionale, care pot duce uneori la creşterea instabilităţii pe plan mondial 
(exemplul unor conflicte dintre unele ţări africane sau proliferarea diverselor 
organizaţii teroriste fiind reprezentative în această privinţă).  

Astfel, un beneficiu naţional pe termen scurt şi mediu poate genera un 
nou cerc vicios însoţit de costuri mari pe termen lung. Creşterea instabilităţii 
la nivel internaţional este însoţită de cele mai multe ori de o nouă tendinţă 
spre înarmare, anulând în final efectele pozitive naţionale ale dividendului 
păcii rezultat din reducerea cheltuielilor de apărare.    

Dacă în cazul ţărilor central şi est europene conceptul de dividend al 
păcii este realtiv nou, fiind pus în discuţie după sfârşitul Războiului Rece, în 
cazul statelor occidentale problema identificării şi cuantificării dimensiunilor 
acestui fenomen datează de la sfârşitul celui de al doilea război mondial. Un 
număr important de studii în domeniu se concentrează în special asupra 
cazului Statelor Unite, indicând existenţa atât a costurilor, cât şi a beneficiilor 
decurgând din reducerea cheltuielilor militare, demobilizare şi activităţi de 
conversie a industriei de apărare spre scopuri civile. Aceste cercetări se 
concentrează asupra perioadelor următoare celui de al doilea război mondial 
(1945-1947), războiului de Coreea (1953-1956), războiului din Vietnam 
(1970-1973), cât şi a perioadei de după încheierea Războiului Rece.  
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Astfel, reducerea cheltuielilor pentru apărare de după cel de al doilea 
război mondial în SUA a fost cea mai importantă, însă cu toate costurile 
implicate (ilustrate prin scăderea PNB) eforturile de conversie din această 
perioadă au cunoscut cel mai mare succes comparativ cu eforturile ulterioare. 
Aceasta s-a datorat atât existenţei unei cereri mari de produse de după război, 
încurajată de politica de credit relaxată şi de economiile realizate de populaţie 
în timpul războiului etc, cât şi politicilor fiscale şi monetare ce au încurajat 
conversia spre producţia civilă prin acordarea de facilităţi fiscale şi prin 
subvenţii de la buget. Acest complex de factori şi măsuri economice au fost 
completaţi de o serie de măsuri speciale pentru facilitarea integrării în viaţa 
civilă a personalului nilitar disponibilizat (cum ar fi adoptarea „Legii de 
Readaptare a Militarilor sau a Legii de Mobilizare pentru Război şi 
Reconversie). 

Cu toate că dividendul păcii decurgând din reducerile ulterioare ale 
cheltuielilor militare este condsiderat ca fiind mai mic (una dintre cauze fiind 
diminuarea numărului de programe şi a intervenţiei guvernului pentru 
susţinerea conversiei), totuşi în toate aceste cazuri economia americană era 
suficient de puternică pentru a putea absorbi forţa de muncă dislocată din 
sectorul militar (formată din foştii militari şi lucrători în fabricile de 
armament). 

Studiile privind dividendul păcii ca rezultat al reducerii cheltuielilor de 
apărare  realizate în cazul altor state întăresc, în general, concluzia că efectele 
negative pe termen scurt (în special asupra PIB şi şomajului) sunt compensate 
de beneficiile pe termen lung (reducerea deficitelor bugetare, a impozitelor, 
creşterea investişiilor publice etc). Magnitudinea şi viteza manifestării 
dividendului păcii vor depinde însă de condiţiile specifice fiecărei ţări, cât şi 
de politicile adoptate de guverne în acest sens.  

Astfel, Kanemi Ban consideră că reducerea cheltuielilor de apărare ale 
Japoniei a contribuit la creşterea investiţiilor şi a accelerat creşterea 
economică, eliberându-se resurse pentru creşterea cheltuielilor 
guvernamentale pentru infrastructură, ceea ce a dus la îmbunătăţirea 
productivităţii sectorului privat. Concluzia autorului este aceea că Japonia s-a 
bucurat de un dividend al păcii semnificativ, în special datorită menţinerii 
cheltuielilor de apărare la un nivel redus –în jur de 1% din PIB – pe o 
perioadă destul de aproape jumătate de secol, ceea ce ar explica în parte 
creşterea economică spectaculoasă a acestei ţări.  

Nu toate ţările au beneficiat însă într-o măsură atât de mare de 
dividendul păcii, cazul Germaniei fiind reprezentativ în acest sens. Ţinând 
cont de condiţiile specifice acestei ţări imediat după sfârşitul Războiului Rece, 
analiza consecinţelor economice ale reducerii cheltuielilor de apărare şi 
conversiei ajunge la concluzia că efectele asupra economiei germane sunt 
puternic negative, cel puţin pe termen mediu. Aceste efecte negative au 
provenit, printre alte cauze şi din costurile semnificative implicate de 
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reunificarea cu Republica Democrată Germană, dimensiunea destul de mare a 
sectorului militar, cât şi din retragerea bazelor militare străine de pe teritoriul 
fostei RFG (cu efecte negative asupra şomajului şi dezvoltării economice a 
unor oraşe şi chiar regiuni din zonele unde erau amplasate).   

În ceea ce priveşte ţările foste membre ale Tratatului Pactului de la 
Varşovia, schimbările spectaculoase în climatul politico-militar european şi 
mondial generate de sfârşitul Războiului Rece au generat numeroase speranţe 
în direcţia apariţiei unui „dividend al păcii”.  Aceste speranţe s-au dovedit 
însă exagerate, datorită unui complex de factori.  

În primul rând, spre deosebire de alte state care s-au confruntat de-a 
lungul istoriei cu această provocare, ţările din Centrul şi Estul Europei s-au 
confruntat cu dificultăţi suplimentare ca rezultat al suprapunerii procesului de 
dezarmare şi conversie cu procesul tranziţiei la economia de piaţă. 
Reorientarea spre uzul civil a resurselor (umane, materiale, financiare, de 
capital) utilizate de sectorul militar a fost îngreunată de dimensiunea redusă 
şi/sau funcţionarea defectuoasă a economiei de piaţă, dar şi de dimensiunii şi 
influenţa relativ mare a sectorului militar asupra procesului de luare a 
deciziilor. Experienţa acestor ţări a arătat că eforturile de conversie a 
întreprinderilor de apărare şi de diversificare a producţiei, de integrare a 
militarilor în viaţa civilă etc nu sunt suficiente în lipsa a două elemente de 
bază: o piaţă funcţională a forţei de muncă şi a bunurilor, cât şi  existenţa 
capitalului pentru investiţii.    

De asemenea, datorită situaţiei specifice acestor ţări, procesul de 
dezarmare şi conversie a fost în multe cazuri întârziat din motive sociale, ceea 
ce a dus la perpetuarea problemelor şi la amânarea apariţiei dividendului 
păcii. Astfel, în ţările membre NATO, stimulentul total pentru economie al 
"dividendului păcii" era estimat la un procent destul de redus - o creştere 
economică de mai puţin de 0,5% pentru o scădere cu 10% a cheltuielilor 
militarei.  

În al doilea rând, aşteptările privind dimensiunea şi apariţia imediată a 
dividendului păcii nu au fost îndeplinite şi din cauza perpetuării unor idei 
preconcepute privind dividendul păcii. Astfel,  Keith Hartley şi Michael 
Intrilligator identifică câteva principale „mituri” asociate acestui concept, 
dintre care cel mai des vehiculat se referă la manifestarea dividendului păcii 
imediat adupă reducerea cheltuielilor militare. Sumele astfel economisite ar 
putea fi utilizate rapid pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor 
(prin reducerea impozitelor, construcţii de infrastructură etc), iar guvernul nu 
ar trebui decât să decidă reducerea cheltuielilor militare pentru ca banii să 
poată fi deja transferaţi spre alte sectoare bugetare. În realitate, sectorul de 
apărare şi celelalte sectoare de activitate din economie nu sunt însă perfect 
substituibile, iar procesul de conversie a resurselor de apărare spre utilizări 
civile este unul de lungă durată, implicând numeroase dificultăţi şi costuri. 
Astfel, o parte din personalul din industria de apărare şi forţele armate trebuie 
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recalificat înainte de a putea intra pe piaţa civilă a muncii, terenurile fostelor 
baze militare trebuie ecologizate, armamentul şi echipamentele miltare trebuie 
distruse sau conservate, fostele întreprinderi de apărare necesită investiţii 
considerabile pentru a îşi schimba profilul de activitate etc.  

O altă idee preconcepută privind dividendul păcii este aceea că 
reducerea chelutuielilor militare va rezola problemele economice şi sociale 
ale unei ţări. Acest punct de vedere a fost deseori utilizat pentru argumentarea 
reducerii cheltuielilor de apărare, considerându-se că acest dividend al păcii 
se va manifesta preponderent sub formă monetară, „economiile„ decurgând 
din reducerea cheltuielilor militare putând fi alocate cetăţenilor direct (sub 
formă de asistenţă socială) sau utilizate pentru plata datoriei externe, investiţii 
de infrastructură, creşterea sumelor alocate pentru educaţie şi sănătate publică 
etc.    

Cu toate că dividendul păcii poate contribui la rezolvarea unora dintre 
problemele economice ale unei ţări (beneficiile manifestându-se însă mai ales 
pe termen lung), realitatea este mult mai complexă. Reducerea cheltuielilor de 
apărare şi procesul de conversie nu implică decât în mică măsură realocarea 
de bani, ci mai degrabă realocarea resurselor în cadrul economiei, ceea ce 
presupune procese de reajustare (implicând pe termen scurt şi mediu costuri 
substanţiale) în ceea ce priveşte forţa de muncă, utilizarea capitalului sau 
structura industrială.  

În concluzie, dividendul păcii poate avea efecte benefice asupra 
economiei unei ţări, dar pentru ca aceste efecte să se manifeste este necesară 
implicarea activă a guvernului, atât prin măsuri coordonate, ca parte a unei 
politici de restructurare şi regenerare industrială, cât şi prin măsuri de atragere 
a ajutorului extern în această problemă.   
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ABSTRACT: 
The European Union by its European Security and Defense Policy (ESDP) enabled 

the design of a common defense structure and the adoption of the European Security 

Strategy. The latter, in its turn, contributed to the establishment of the Rapid Reaction 

Force with a view to managing crisis situations. 

Romania took proactive steps within the EU’s endeavors to develop its military capabilities 

by reaffirming its full support and participation in these efforts. Consequently, Romania’s 

defense and national security policies have to be aligned to the country’s pledge for NATO 

and EU.   

 

 

1. Uniunea Europeană şi implicaţiile din domeniul securităţii şi 
apărării 

 
Ideea că Uniunea Europeană trebuie să vorbească în lume cu o singură 

voce nu este una nouă, dar progresele în efortul de a impune o politică 
comună de securitate au fost mult timp modeste. Schimbările geopolitice care 
au urmat după colapsul comunismului şi erupţie crizelor regionale în Balcani 
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şi nu numai, au condus membrii Uniunii Europene în a-şi dubla eforturile de a 
vorbi şi acţiona ca o singură entitate.   

Istoric, primii paşi în ambiţiosul proiect de creare a Comunităţii 
Europene de Apărare au fost parcurşi în 1954, fără a fi însă concretizaţi. 
Procesul de cooperare politică europeană a fost reluat în 1970, când ţările 
membre au condamnat actele de agresiune şi teroare şi s-au declarat adeptele 
unor iniţiative de pace şi susţinătoare ale ONU. Dar nici atunci Uniunea 
Europeană nu a putut acţiona ca o organizaţie puternică, datorită intereselor 
speciale ale unor ţări membre referitoare la anumite situaţii sau zone ale 
globului.  

După căderea zidului Berlinului şi după ce lupta împotriva terorismului 
internaţional a devenit presantă, liderii Uniunii Europene s-au convins de 
necesitatea unor instrumente diplomatice şi de acţiune în situaţiile de criză 
care pot apare. Crearea acestor instrumente a fost însă încetinită de aspecte 
mai presante, precum dimensiunea autorităţii cu care să fie investită Uniunea 
Europeană şi instituţiile ei în rezolvarea situaţiilor specifice de securitate şi 
politică externă. Votul unanim necesar în luarea deciziilor în cadrul Uniunii 
este din ce în ce mai greu de obţinut, în condiţiile creşterii numărului de 
membrii, iar aplanarea numai pe cale diplomatică a unor conflicte, precum 
cele din Balcani, din deceniul trecut, este din nefericire imposibilă. De aceea, 
o forţă europeană de intervenţie care să poată fi folosită în situaţii de criză 
majoră a devenit mai mult decât necesară.  

În acest context, în cadrul Uniunii a fost definită o nouă Politica de 
Securitate şi Apărare Europeană, (ESDP - European Security and Defence 
Policy), care a permis crearea unei structuri de apărare comună. La sfârşitul 
lui 2003, Uniunea Europeană a adoptat şi o Strategie de Securitate Europeană, 
care a condus la crearea unei forţei de reacţie rapidă, care să poată fi folosită 
în situaţii de criză, incluzând misiunile umanitare şi de salvare, misiunile de 
impunere şi/sau menţinere a păcii.  

Primele misiuni sub egida ESDP au fost legate de fosta Iugoslavie. Ele 
au scos pe tapet şi primele frustrări: mijloacele diplomatice fără susţinere din 
partea unei forţe de intervenţie nu au putut rezolva situaţiile create. Lipsa unor 
păreri comune a tuturor membrilor Uniunii, a unei implicări mai clare şi mai 
incisive, atât pe plan politico-diplomatic cât şi militar, a dus la prelungirea 
acestor situaţii mai mult decât ar fi trebuit. Mai rău a fost faptul că, în multe 
cazuri, guvernele din ţările membre nu şi-au schimbat politica internă în 
sensul de a uşura acţiunea unitară a organismele Uniunii. 

România va continua să participe la misiuni internaţionale şi pe timpul 
celor trei etape distincte de modernizare şi realizare a interoperabilităţii: etapa 
finalizării restructurărilor de bază (2005-2007); etapa integrării operaţionale 
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depline în NATO şi Uniunea Europeana (2008-2015); etapa integrării tehnice 
depline în NATO şi Uniunea Europeană (2016-2025).1

Chiar dacă în momentul de faţă Uniunea Europeană şi-a flexibilizat în 
parte procedurile interne de votare, pentru situaţiile cu implicaţii militare şi de 
apărare decizia, în continuare, nu poate fi luată decât cu unanimitate de voturi.  

Pentru sprijinul ţările membre în eforturile lor de îmbunătăţire a 
capabilităţilor proprii şi a celor oferite Uniunii cu scopul de a asigura 
managementul crizelor şi a susţine Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare (ESDP), a fost creată Agenţia Europeană de Apărare. Direcţiile 
prioritare în care trebuie să se manifeste acest ajutor se referă la dezvoltarea 
capabilităţilor de apărare, cooperarea în domeniul armamentelor, baza 
industrială şi tehnologică şi piaţa echipamentelor militare europene de 
apărare, precum şi promovarea cooperării pentru cercetare şi tehnologie.  

Implicaţiile revoluţiei tehnologice complică acţiunile de luptă, care vor 
trebui transmutate din era industrială, în era informaţională. Calităţi precum 
sustenabilitatea, posibilitatea de dislocare rapidă, mobilitatea şi 
interoperabilitatea sunt tot mai căutate şi necesită noi sisteme de observare şi 
comunicaţii, noi tehnologii, multe dintre ele fiind larg utilizate de societatea 
civilă. Prin urmare cooperarea civil-militară va juca un rol din ce în ce mai 
important în acest sens.  

Este evident că între capabilităţile necesare în momentul de faţă pentru 
forţa de reacţie rapidă necesară Uniunii Europene şi existent este o diferenţă 
substanţială. Altfel spus, există un decalaj între ceea ce Europa poate face şi 
ceea ar dori să fie capabilă să facă. Acest lucru poate impieta asupra 
posibilităţilor fiecărui stat membru al Uniunii de a participa la constituirea şi 
menţinerea în parametrii a forţei de reacţie rapidă. În acest sens NATO stă 
mult mai bine, iar dialogul dintre NATO şi UE nu poate decât să ajute la 
dezvoltarea acestor capabilităţi.   

De-a lungul timpului au existat anumite animozităţi între NATO şi UE în 
legătură cu aceste capabilităţi. Problema numărul unu, specifică ţărilor 
membre UE şi NATO, se referă la dificultatea de a pune la dispoziţia ambelor 
alianţe a unor capabilităţi, care să şi poată fi susţinute apoi de fiecare ţară în 
parte. Majoritatea statelor europene doresc în primul rând ca bugetele lor să 
fie cât mai puţin folosite pentru nevoi de apărare şi securitate. Acest lucru 
vine în contradicţie cu aproape dublarea eforturilor, dacă ambele alianţe 
doresc contribuţii cu capabilităţi militare. Deoarece nici una dintre ţări nu 
doreşte să renunţe la a fi membră a uneia dintre cele două structuri, singura 
soluţie viabilă, este participarea fiecărei ţări europene cu o forţă care să poată 
fi folosită de ambele organizaţii, NATO şi UE. Aceasta este şi ideea 
principală a dialogului dintre NATO şi UE. Bineînţeles că mai sunt mulţi paşi 

                                                 
1 Conform Strategiei de Securitate Naţională a României. România Europeană, România Euroatlantică: 
pentru o viaţă mai bună, într-o ţară democratică şi prosperă, Bucureşti, 2006 pag. 6-7 
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până această colaborare să poată fi finalizată, dar ceea ce este mult mai 
important este faptul că dialogul există şi continuă. 

Strategia de transformare a Armatei României stabileşte nivelul de 
ambiţie potrivit căruia „Armata României trebuie să fie în măsură să asigure 
simultan: apărarea teritoriului naţional prin răspuns militar la o agresiune 
armată şi sprijinirea autorităţilor civile în caz de urgenţe, dezastre naturale, 
evenimente NBC, etc., precum şi prin îndeplinirea angajamentelor asumate 
faţă de NATO, UE, organizaţii regionale şi coaliţii prin implementarea 
Pachetului de Capabilităţi, conform angajamentelor asumate la Praga 
(participarea la forţa de răspuns NATO), participarea la Grupurile Tactice de 
luptă ale UE şi participarea la operaţii multinaţionale”2

 
 

2. Integrarea României în Uniunea Europeană 
 

România a fost prima ţară din Europa centrală şi de est care a avut relaţii 
oficiale cu Comunitatea Europeană. În 1974, o înţelegere a inclus România în 
Sistem Generalizat de Preferinţe al Comunităţii iar un acord asupra produselor 
industriale a fost semnat în 1980. 

Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană datează din 
1990. În anul următor, relaţiile au fost extinse şi în domeniul economic 
(comerţ). 

În 1995, România solicită să devină membru al Uniunii Europene, dar 
procesul se va dovedi destul de lung şi anevoios. Negocierile propriu-zise de 
aderare a României la Uniunea Europeană încep de abia în 15 februarie 2000. 
Obiectivul României, de a obţine statutul de membru cu drepturi depline în 
2007, a fost sprijinit de Uniunea Europeană doar după summit-ul de la 
Salonic, din 2004. 

România a încheiat negocierile de aderare în decembrie 2004, iar tratatul 
de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la Abaţia Neumünster din 
Luxemburg: România şi Bulgaria urmează să adere la 1 ianuarie 2007. 

Procesul de aderare a fost relativ lung şi a presupus multe schimbări şi 
reforme, multe rapoarte din partea reprezentanţilor Uniunii Europene şi a 
reprezentanţilor instituţiilor româneşti.  

La nici două luni faţă de termenul de aderare, se poate spune cu 
certitudine că, de la 01 Ianuarie 2007 România va deveni una dintre membrele 
active ale Uniunii Europene.  

Acest lucru va avea consecinţe în toate domeniile vieţii politice, sociale, 
economice, dar şi în domeniul apărării şi securităţii naţionale. 

 

                                                 
2 Strategia de Securitate Naţională a României. România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viaţă 
mai bună, într-o ţară democratică şi prosperă, Bucureşti, 2006 pag. 14 
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3. Consecinţele aderării României la Uniunea Europeană în domeniul 
securităţii şi apărării naţionale 

 
Conform unui comunicat de presă al Guvernului României3, în data de 

13 noiembrie 2006, la  sediul Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles s-a 
desfăşurat o reuniune a miniştrilor apărării din statele membre ale Uniunii 
Europene, incluzând cele două ţări care vor deveni membre la începutul 
anului următor: România şi Bulgaria. Agenda reuniunii s-a axat pe 
dezvoltarea capacităţilor europene de apărare şi pe principalele puncte 
fierbinţi ale globului, unde Uniunea Europeană poate şi trebuie să gestioneze 
crize: Balcanii de Vest, Darfur/Sudan şi EUFOR-RD Congo. 

Prin glasul ministrului său al apărării, România a reconfirmat sprijinul 
pentru o participare semnificativă la procesul de dezvoltare a capacităţilor 
militare ale Uniunii Europene, proces început încă din perioada de pre-
aderare.  

Statul român este hotărât în a participa la cele două Grupuri Tactice de 
Luptă care vor fi operaţionale şi puse la dispoziţia Uniunii Europene. În 
primul grup, care va deveni operabil în semestrul al doilea 2007, România va 
participa alături de Grecia (naţiune cadru), Bulgaria şi Cipru, iar în al doilea, 
operabil din semestrul al doilea 2010, România va participa alături de Italia 
(naţiune cadru) şi Turcia. Fiecare grup tactic va consta în aproximativ 1500 
militari şi va putea fi redislocat în orice punct nevralgic de pe glob în 
maximum două săptămâni.  

Totodată România şi-a reiterat intenţia de a participa la activităţile 
Agenţiei Europene de Apărare (EDA), după 1 ianuarie 2007. 

 
Prin urmare, aderarea României la Uniunea Europeană vă lărgi aria ei de 

participare cu trupe în afara graniţelor de stat. Până în momentul de faţă, 
România a participat sau participă la următoarele misiuni în afara teritoriului 
naţional4: 

- operaţii în sprijinul păcii din Balcani: 
o Misiunea condusă de Uniunea Europeană în Bosnia - 

Herţegovina (EUFOR); 
o Misiunea condusă de NATO în Bosnia şi Herţegovina (NATO 

HQ Sarajevo); 
o Misiunea condusă de NATO în Kosovo (KFOR); 
o Misiunea condusă de NATO în F.Y.R.O.M. (NATO HQ 

Skopje);  
- operaţii în sprijinul păcii în Marea Mediterană; 

                                                 
3 http://www.guv.ro/presa/afisare-
presa.php?idrubricapresa=&idrubricaprimm=&idtema=&tip=2&pag=1&dr= 
4 http://www.mapn.ro/indexro.php 
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- participare cu observatori militari şi monitori la misiuni sub egida 
ONU şi OSCE; 

- operaţii în sprijinul păcii din Afganistan; 
o Misiuni sub comanda NATO (ISAF); 
o Misiuni în cadrul Coaliţiei - OPERAŢIUNEA ENDURING 

FREEDOM; 
- operaţii în sprijinul păcii din Irak; 

o Misiuni sub comanda NATO - NATO TRAINING MISSION 
IRAK; 

o Misiuni în cadrul Coaliţiei - OPERAŢIUNEA IRAQI 
FREEDOM; 

- Participare cu personal de stat major şi de legătură în cadrul 
comandamentelor destinate conducerii operaţiilor din Balcani, 
Afganistan şi Irak: 

o În cadrul USCENTCOM; 
o În cadrul PJHQ; 
o În cadrul COI; 
o În cadrul CJTF – HOA. 

 
Integrarea României în structura Uniunii Europene, din punct de vedere 

militar va presupune continuarea participării cu trupe în diferite teatre de 
acţiune. Practic, acest lucru presupune lărgirea sferei de acţiune în domeniul 
planificării apărării, deoarece, pe de o parte, se trece de la apărarea doar a 
teritoriului naţional la operaţii în afara teritoriului propriu, iar, pe de altă 
parte, implicaţiile revoluţiei tehnologice complică acţiunile de luptă, care vor 
trebui transmutate din era industrială, în era informaţională. Calităţile pe care 
şi le-a impus UE (sustenabilitatea, posibilitatea de dislocare rapidă, 
mobilitatea şi interoperabilitatea) vor trebui să fie şi cele ale forţelor armate 
româneşti. Noile sisteme de observare şi comunicaţii şi noi tehnologii vor 
trebui folosite şi în armata României. Aceasta implică un buget adecvat, care 
să fie folosit în mod corespunzător. Cooperarea civil-militară va trebui să fie 
îmbunătăţită nu numai pentru a se asigura transparenţa necesară unei 
organizaţii bugetare, dar şi pentru a asigura dezvoltarea tehnică necesară atât 
militarilor cât şi societăţii civile. În acest context, Guvernul României a 
propus pentru 2007 un buget corespunzător pentru Ministerul Apărării, care 
să permită realizarea tuturor sarcinilor pe care România şi le-a propus pe linia 
apărării şi securităţii naţionale. Între cele propuse, pot fi enumerate: 

- Operaţionalizarea a 2 brigăzi pentru sarcinile asumate faţă de NATO 
şi UE, care reprezintă una dintre principalele priorităţi ale României; 

- Profesionalizarea completă a armatei; 
- Creşterea nivelului de trai al personalului armatei; 
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- Înzestrarea armatei corespunzător sarcinilor asumate faţă de NATO şi 
UE. Fiecare categorie de forţe armate va beneficia de câte două 
programe majore privind înzestrarea lor: 

o Forţele Terestre vor achiziţiona autovehicule de teren (blindate 
sau neblindate); 

o Forţele Aeriene vor achiziţiona un nou tip de avion multirol şi 
rachete sol-aer cu bătaie mare de acţiune; 

o Forţele Navale vor achiziţiona noi tipuri de nave vânătoare de 
mine şi corvete multifuncţionale. 

 
De la 1 ianuarie 2007, România va avea aceleaşi probleme ca şi multor 

alte state europene membre ale UE: ţară nu prea bogată, cu un buget nu prea 
mare, care prezintă un sistem de forţe armate în continuă transformare în 
ultimii 15 ani şi cu o dotare care nu răspunde complet sarcinilor asumate în 
cadrul misiunilor specifice celor din cadrul NATO şi UE.  

Pe de altă parte, deja România a intrat în cercul statelor vizate de către 
organizaţiile teroriste, datorită misiunilor la care a participat sau participă, în 
diferite teatre de acţiune. 

Acest lucru va trebui să însemne o mai mare responsabilizare şi 
implicare a tuturor celor implicaţi pe linia apărării şi securităţii naţionale, 
începând cu Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul României şi 
terminând cu toate unităţile şi subunităţile de pe teritoriu, cu toate 
organizaţiile şi organismele care îşi pot aduce un aport în acest domeniu. 

Misiunea lor va trebui să fie: participarea trupelor româneşti în toate 
misiunile în care România şi-a asumat responsabilitatea, la un nivel 
corespunzător cerinţelor impuse prin tratatele şi convenţiile semnate. Nu este 
o misiune uşoară şi nici de scurtă durată şi va presupune continuarea 
procesului de reformare a sistemului românesc de forţe armate.  

 
În concluzie, momentul aderării României la Uniunea Europeană, la 1 

ianuarie 2007, este un moment foarte important pentru România, care 
confirmă stadiul de reformare al societăţii, dar în acelaşi timp reprezintă un 
impuls pentru continuarea şi chiar îmbunătăţirea procesului de reformare. 
Domeniul apărării şi securităţii naţionale nu face notă discordantă în acest 
context. România are sarcini interne în acest domeniu, care sunt în consonanţă 
cu sarcinile externe asumate prin tratate individuale sau în cadrul NATO şi 
UE.  
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Abstract 
The externalization of several Defence’s activities and services can’t be improvised. 

It must be conceived, organized and it runs according to an adequate strategy and 

legislation in services’ execution field. The process of externalization must be a very 

rigorous one and need suppleness, evolution, transparency, proximity and feed-back.  

The utility of externalization corresponds to the necessity to concentrate on 

profession’s essence and searching for saving sources. These can be obtained thru 

rationalization of organizations and structures, especially reinforcing the mutual 

collaboration between Defence Ministry and other ministries and collectivities which can 

meet its needs for optimal function. 
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1. Consideraţii preliminare 
 
Managementul nu este un concept nou. În decursul istoriei şi îndeosebi 

în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, numeroase studii au fost realizate 
permiţând să se constituie primele teorii manageriale. Unele şcoli s-au distins 
prin lucrări de referinţă în domeniu (şcoala clasică, şcoala relaţiilor umane, 
şcoala de sociologie organizaţională). 

Managementul este prezent în toate domeniile de activitate umană. 
Altfel spus, se va întâlni şi în externalizarea unor servicii de către Ministerul 
Apărării. Orice entitate publică sau privată are nevoie, pentru a funcţiona, de 
un „sens” care va sta la baza existenţei sale, a rolului şi a locului său în 
societate. Într-o lume, în evoluţie permanentă, acest sens este fundamental. 
Din el şi pentru el decurge ansamblul mijloacelor necesare realizării acţiunii. 
Stabilirea unui sens trece prin definirea obiectivelor şi a unei strategii asociate 
în scopul evitării unui mod de funcţionare empiric. Această reflexie prealabilă 
are legătură cu finalităţile aşteptate, obiectivele de atins şi evaluarea gradului 
de împlinire a scopurilor propuse. În acelaşi timp, ea implică o viziune pe 
termen mediu şi lung, ce face posibilă anticiparea schimbării şi a rezultatelor 
acesteia. De asemenea, ea conduce la căutarea şi punerea în practică a unei 
organizări adecvate cu finalităţile urmărite. Organizarea performantă este de 
acum înainte capabilă: să creeze o legătură între factorii de decizie şi 
ansamblul personalului; să integreze, modurilor de funcţionare clasice 
verticale, o funcţionare transversală; să pună în operă unităţi de muncă şi 
purtătoare ale interesului general prin valorizarea capitalului uman. 

Armata, ca instituţie importantă a statului, va avea şi ea un sens ce îşi va 
pune amprenta asupra organizării şi derulării vieţii şi activităţi sale. Deci, şi 
asupra externalizării unor servicii pe care anterior armata le executa cu forţe 
proprii, având la dispoziţie personal suficient. 

Externalizarea se traduce printr-o delegare contractuală a unei activităţi 
la un partener extern. Totuşi, pentru a fi eficace şi acceptată orice operaţie de 
externalizare necesită rigoare şi trebuie să fie însoţită de acţiuni de 
comunicare. De asemenea, externalizarea răspunde evoluţiilor intervenite în 
sectorul apărării şi al statului, în general, în ultimii ani. Înscriindu-se în cadrul 
unei relaţii client-prestator (de activităţi şi/sau servicii), ea dezvoltă logica 
performanţei şi cultura rezultatului, oferind un nou context de muncă din care 
armatele de profesie au ştiut să-şi tragă partea. 
 
 

2. Importanţa managementului externalizării  
 
Astăzi, Armata României se află în derularea unui complex şi 

multidimensional proces de transformare, pe toate planurile [1]. Pe de altă 
parte, statutul ţării noastre de stat membru al NATO accentuează acest proces 
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şi determină adoptarea unor măsuri adecvate scopului Alianţei nord-atlantice. 
Totodată, integrarea europeană a României şi fenomenul globalizării 
actualizează concurenţa în toate sectoarele de activitate umană, inclusiv în cel 
al Apărării. De aceea, se observă tendinţa atingerii rezultatului scontat în orice 
activitate, în condiţiile unei eficienţe economice ridicate. O consecinţă a 
acestei situaţii o reprezintă externalizarea unor activităţi şi servicii din toate 
domeniile activităţii, inclusiv din cel al Apărării.  

Externalizarea nu se improvizează. Ea se concepe, organizează şi se 
desfăşoară potrivit unei strategii şi legislaţii adecvate în sfera prestării 
serviciilor. În acelaşi timp, externalizarea pretinde ca fiecare parte implicată, 
adică prestatorul de servicii şi clientul, să-şi joace corect şi continuu rolul 
asumat prin contract. Organizarea externalizării trebuie să fie foarte riguroasă 
şi necesită supleţe, evoluţie, transparenţă, proximitate şi feed-back.  

Odată cu renunţarea la conscripţie şi profesionalizarea armatei, 
externalizarea, ca mod de gestionare şi de funcţionare a Ministerului Apărării 
devine din ce în ce mai importantă. În acest context, nu trebuie uitat faptul că 
personalul militar şi civil din armată este destul de costisitor. Prin urmare, în 
contextul bunei utilizări a resurselor, se impune ca acest personal să fie folosit 
la executarea sarcinilor specifice a posturilor şi funcţiilor pe care este încadrat 
şi nu pentru cele care nu ţin de profesia lor.  
 
 

3. Elementele definitorii ale externalizării 
 
Externalizarea se cere percepută ca un proces complex, continuu şi 

perfectibil. În acest sens, ea prezintă următoarele elemente caracteristice: a) 
definirea nevoilor apărării utilizând instrumentele existente; b) descrierea 
corectă a obligaţiilor actorilor implicaţi. De regulă, cumpărătorii caută să 
obţină garanţia efectuării activităţii contractate, la parametri calitativi şi preţul 
de cost avantajoase, iar vânzătorii vor să se asigure că vor primi banii pentru 
serviciile prestate. De aici, apare fie o supraevaluare a costurilor, fie oferte 
ieftine dar fără viitor [2]; c) flexibilitatea actorilor implicaţi într-un contact 
sau altul de prestări de servicii. Altfel spus, contractul trebuie să permită 
evoluţia ascendentă a relaţiilor dintre cei doi parteneri pentru a avea un viitor 
cert [3]; d) profesionalizarea persoanelor care se ocupă de externalizarea unor 
activităţi şi servicii din Ministerul Apărării; e) evoluţia delegărilor de 
semnătură pentru „cumpărarea de servicii”. 
 
 

4. Cerinţe ale externalizării unor servicii din Armată 
 
Mai întâi, externalizarea nu se rezumă la înlocuirea conscripţiilor care 

au dispărut odată cu profesionalizarea armatei. Apoi, ea trebuie să devină un 
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mod de gestionare şi de funcţionare a Ministerului Apărării. În condiţiile 
integrării euro - atlantice şi europene a României, bugetul pentru apărare se 
impune a fi gestionat cu foarte multă atenţie, atât datorită valorii sale 
concrete, cât şi a participării unor structuri militare la executarea unor misiuni 
în afara teritoriului naţional [4]. De aceea, externalizarea unor servicii din 
domeniul apărării trebuie să fie rezultatul unei analize minuţioase, pertinente 
şi responsabile efectuate de factorii de decizie militari şi civili. Numai după 
aceea se va întocmi o listă cu ce activităţi şi servicii din armată se pot 
externaliza. De menţionat că folosirea exclusivă a criteriului economic nu este 
suficientă ca argument într-un astfel de demers. Este de aşteptat ca rezultatul 
externalizării să fie de o calitate ridicată şi la un cost mai mic decât cele pe 
care armata le-ar obţine efectuând singură respectiva activitate sau serviciu.  

De asemenea, externalizarea se înscrie într-o perspectivă strategică, 
adică ea se încredinţează unui actor specializat pentru o perioadă de câţiva 
ani, specificându-se obligativitatea menţinerii calităţii şi a costului serviciilor 
contractate. În acest mod, se asigură continuitatea raporturilor contractuale şi 
există garanţia obţinerii la termen a serviciului cumpărat. 

Totodată, externalizarea implică un parteneriat. Relaţia dintre actorii 
externalizării trebuie să se definească prin inovaţie, flexibilitate şi feed-back, 
întrucât numai astfel se oferă o perspectivă de perenitate a parteneriatului şi 
de evoluţie a profesiilor şi competenţelor colaboratorilor. În acest context, 
cunoştinţele împărtăşite de organizaţii şi de profesii, în respectul culturii 
fiecăruia, permite să se organizeze mai bine schimburile pentru a îmbogăţi 
prestaţia şi a beneficia de competenţele fiecărui partener.  

În acelaşi timp, externalizarea necesită un angajament contractual clar şi 
echilibrat. Aceasta pentru că ea se bazează pe un contract ce angajează 
partenerii pe termen lung luând în calcul obligaţiile de răspuns adecvat şi 
adaptabilitatea fiecăruia. Contractul de serviciu multianual clarifică împărţirea 
rolurilor şi a responsabilităţilor, prevede evoluţia posibilă a prestaţiilor, mai 
ales în cadrul specific al operaţiilor externe, modalităţile de fixare a preţurilor 
şi de apreciere a rezultatelor, confidenţialitatea informaţiei, clauzele de 
penalităţi şi de conflicte de interese, condiţiile de transferabilitate. 

O altă caracteristică a externalizării o constituie faptul că aceasta pune 
omul în centrul demersului. De aici, rolul sporit al comunicării, dialogului, 
formării unei culturi specifice, permanentizării relaţiilor între parteneri şi 
evoluţiei profesionale, prin dezvoltarea continuă a competenţelor actorilor 
implicaţi. 

Succesul externalizării este legat intrinsec de o organizare suplă, care 
pune într-o relaţie de feed-back pe client şi pe prestatorul de servicii. Practic, 
externalizarea a cunoscut un avânt considerabil odată cu extinderea 
profesionalizării armatelor naţionale [5]. 
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Concluzii şi propuneri 
 
Externalizarea va cunoaşte o dinamică alertă în ceea ce priveşte 

domeniul apărării naţionale, prin apelul atât la întreprinderi publice, cât şi din 
sectorul privat, capabile să ofere serviciile cerute de armată pentru 
îndeplinirea unor funcţii şi nu a unor sarcini. De aici, necesitatea elaborării de 
către structurile competente din armată a unei carte a externalizării şi a unui 
ghid de derulare a celei dintâi.  

Totodată, datorită interacţiunii dintre externalizare şi structurile din 
armată ce realizează această activitate trebuie să existe un schimb continuu de 
informaţii şi un dialog sincer între actorii implicaţi, pe temeiul unor 
reglementări juridice riguroase. În acest mod, se va asigura perenitatea şi 
evoluţia contractelor încheiate între structuri din armată şi societăţi din 
sectoarele public şi privat, precum şi eliminarea suspiciunilor de corupţie. 

Viitorul externalizării, ca proces şi mod de funcţionare a Ministerului 
Apărării, se va baza pe formarea şi dezvoltarea unei culturii specifice acesteia. 
Militarii sunt obişnuiţi cu o cultură de comandament. Astfel, atunci când un 
responsabil detectează o nevoie dă ordinul care permite satisfacerea sa. Odată 
cu externalizarea se intră în contact cu cultura contractului, care nu permite 
totul imediat şi fără dialogul necesar. De fapt, cultura externalizării este 
indispensabilă pentru asigurarea managementului uman al schimbărilor 
produse în organizarea şi funcţionarea Armatei. 

Externalizarea este o tendinţă ireversibilă în actualul context creat de 
fenomenul globalizării şi de procesul integrării regionale. Ea va face în 
continuare parte din componentele procesului de transformare a Armatei 
României deoarece oferă posibilitatea îndeplinirii misiunilor constituţionale 
ale acestei instituţii în limita fondurilor alocate de societate pentru apărare. 

Recursul la externalizare corespunde necesităţii de centrare pe esenţa 
profesiei şi căutarea surselor de economii. Acestea pot fi obţinute 
raţionalizând organizaţiile şi structurile, îndeosebi întărind colaborarea 
reciproc avantajoasă a Ministerului Apărării cu alte ministere şi colectivităţi 
care îi pot satisface unele nevoi de funcţionare optimă. 
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Particularities of security in enclosed and semi-enclosed seas 
 

The enclosed and semi-enclosed seas are particularities of the World’s oceans in 

that they have specific characteristics and particularities concerning security in the area. 

Security in the enclosed and semi-enclosed seas is usually regarded as a seaside 

countries’ issue only. However, we should take into consideration that the access to and 

from these areas is a matter of international law and, consequently, it concerns all 

international organizations, both political and economic, constantly. Therefore, juridical 

papers related to enclosed and semi-enclosed seas are larger in number than those 

concerning open seas and oceans even though the legislation is more reduced.  

The diversity of threats which may endanger the safety in these areas request 

different approaches and, subsequently, it implies a great number of agreements and 

arrangements as well as the launching of local initiatives resulting favorably in diverse 

fields of activity. 

. 

 

I. DEFINIREA NOŢIUNILOR DE MARE ÎNCHISĂ ŞI MARE 
SEMIÎNCHISĂ 

 
În conformitate cu prevederile legislaţiei internaţionale în domeniu, 

marile închise şi semiînchise sunt definite ca fiind “un golf, un bazin sau o 
mare, înconjurate de două sau mai multe state şi conectate cu o altă mare sau 
cu oceanul printr-o ieşire îngustă ori constând, în intregime sau in cea mai 
mare parte, din apele teritoriale sau zonele economice exclusive a două sau 
mai multe state riverane”. [1] 
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Această definiţie este destul de neclară şi chiar şi specialiştii în materie 
de drept subliniază acest lucru [2]. Orice abordare cu caracter juridic care face 
trimitere la art. 122 al  Convenţiei Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării 
(UNCLOS) va crea, în mod indubitabil, discuţii destul de aprinse, deoarece 
statutul de mare închisă sau semiînchisă presupune anumite particularităţi 
care pot genera tensiuni sau chiar dispute violente, mai ales când apare 
interesul economic. 

Definiţia este destul de generală şi confuză şi atunci când abordăm 
probleme punctuale, cum este şi cea a securităţii în astfel de spaţii, trebuie să 
nu uităm că nominalizarea mărilor închise şi semiînchise este un subiect de 
continuă dispută între specialişti.  

Astfel, majoritatea specialiştilor consideră ca fiind mări închise sau 
semiînchise următoarele spaţii maritime: Chesapeake Bay,  San Francisco 
Bay, Golful Mexic, Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică, 
Golful Persic, Golful Thailandei, Marea (Golful) Bohai, Marea Seto, Marea 
Neagră, Puget Sound, Hudson Bay, Golful California, Marea Caraibelor, 
Marea Roşie, Baia Bengal, Marea Chinei de Sud, Marea Galbenă, Marea 
Chinei de Est, Marea Japoniei.  

Totuşi, alţi specialişti folosesc şi alte denumiri, cea mai cunoscută fiind 
cea de mări marginale, acestea fiind definite ca părţi ale oceanului, parţial 
închise de către anumite forme de uscat (insule, arhipelaguri sau peninsule) şi  
situaţia se complică, deoarece în această categorie sunt cuprinse un număr de  
18 mări (zece în Oceanul Pacific, patru în Oceanul Atlantic, două în Oceanul 
Indian şi două în Oceanul Arctic). Aceste mări, parţial, pot fi considerate 
semiînchise dar nu corespund în totalitate definiţiei din Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS), aşa că nu vor face subiectul 
analizei noastre. 

Un caz special sunt mările care sunt părţi sau prelungiri ale altor mări 
sau oceane, cum ar fi Marea Egee, Marea Adriatică, Marea Barents, Marea 
Beaufort, Marea Bering, Marea Coralilor care, deşi îndeplinesc anumite 
condiţii, nu pot fi considerate mări închise sau semiînchise deoarece nici ele 
nu se conformează definiţiei mărilor închise şi semiînchise, stipulată în 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării (UNCLOS). 

 
II. PROBLEME SPECIFICE SECURITĂŢII ÎN ZONA MĂRILOR 

ÎNCHISE ŞI SEMIÎNCHISE  
 

 Mările şi oceanele lumii au încetat demult să fie numai o simplă 
întindere de apă pe care se poate naviga şi de unde se poate obţine o parte din 
necesarul de hrană zilnică şi au devenit obiect de dispută, nu numai ca 
teritoriu în sine ci, mai ales, ca rezervă de materii prime, ca spaţiu prin care se 
desfăşoară 90% din comerţul lumii şi, întrun viitor nu prea îndepărtat, ca 
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spaţiu de locuit şi ca sursă de apă nepoluată pentru o omenire căreia uscatul îi 
va oferi din ce în ce mai puţin. 

Un vestit aventurier englez, sir Walter Raleigh, primul întemietor al 
unei colonii engleze în America, a definit cel mai exact importanţa Oceanului 
Planetar şi a prefigurat  ceea ce, mult mai târziu, a fost consfinţit în strategiile 
navale ale marilor puteri, afirmând: “Cel ce stăpâneşte marea, stăpâneşte 
comerţul; cel ce stăpâneşte comerţul lumii, stăpâneşte bogăţiile lumii şi, în 
consecinţă, lumea însăşi.” 
 Legislaţia internaţională în domeniu nu face trimiteri exprese la 
securitatea în mările închise si semiînchise, Convenţia Naţiunilor Unite 
asupra Dreptului Mării (UNCLOS) făcând unele referiri în conţinutul art. 123 
unde se recomandă statelor să coopereze în domeniul exploatării resurselor, 
protecţia mediului, cercetarea ştiinţifică precum şi în atragerea şi a altor state 
în cooperarea în cadrul unor organizaţii internaţionale pe domeniile 
specificate.  
 Securitatea în mările închise şi semiînchise presupune abordarea unui 
număr mult mai mare de probleme  care, deşi unele sunt abordate în legislaţia 
internaţională, este evident că este necesară particularizarea pentru zona în 
cauză şi anume: 
 - crearea instituţiilor politico-economice interstatale care să permită 
realizarea cadrului adecvat de cooperare între ţările riverane; 

- delimitarea corectă şi de comun acord a spaţiilor maritime de către 
statele riverane; 
 - realizarea acordurilor privitoare la exploatarea resurselor din subsolul 
mării respective; 
 - reglementarea regimului strâmtorilor, canalelor şi a altor căi de acces 
înspre (dinspre) marea respectivă; 
 - reglementarea transportului maritim de mărfuri şi persoane în marea 
respectivă; 
 - reglementarea problemelor de trafic, servicii şi facilităţi portuare; 
 - reglementarea şi monitorizarea problemelor de mediu, cu accent 
special pe prevenirea poluării; 
 - reglementarea problemelor vamale; 
 - reglementarea problemelor privind imigraţia pe mare; 
 - reglementarea problemelor legate de pescuit; 
 - reglementarea activităţii de cercetare ştiinţifică; 
 -  prevenirea actelor teroriste, a pirateriei şi, în special, a jafului armat 
pe mare; 
 - cooperarea în domeniul militar şi reglementarea statutului forţelor 
militare în zonă etc. 
 Specific mărilor închise este faptul că deosebit de importante sunt  
acordurile, convenţiile şi înţelegerile zonale, intervenite între ţările riverane, 
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acestea având un grad mare de detaliere în raport cu legislaţia internaţională 
care se aplică dar nu este primordială tocmai gradului mare de generalitate. 
 Spre exemplificare vom analiza cazul Mării Caspice, unde sunt multiple 
probleme dar şi multiple acorduri. De exemplu, Rusia, Kazahstanul şi 
Azerbaijanul au încheiat între ele acorduri bilaterale privind delimitarea 
spaţiilor maritime, Turkmenistanul nu şi-a precizat poziţia iar Iranul nu a fost  
de acord cu propunerile făcute. Este evident faptul că nerealizarea unui acord 
global între cele cinci state din zonă sau realizarea unui acord care nu rezolvă 
problema afectează starea de securitate şi nu sunt premise ca situaţia să 
evolueze în sens pozitiv, mai ales că sunt în joc resurse importante de petrol.  
 Practic, singurul acord viabil este cel încheiat de către cele cinci state în 
domeniul protecţiei mediului marin. 
 Problemele zonei sunt multiple iar securitatea sa destul de fragilă. Dacă 
fostele republici sovietice trăiesc, încă, sub umbra Moscovei, Iranul vrea să 
joace un rol important cu scopul de a atrage de partea sa fostele republici 
sovietice din zonă unde religia islamică face progrese vizibile. Totuşi, nu 
trebuie uitat faptul că Rusia deţine în zonă o forţă considerabilă (Flotila din 
Marea Caspică) a cărei capacitate a fost dublată în ultimii cinci ani, având în 
compunere o brigadă navală (2 fregate, 12 nave mari de patrulare  şi 
aproximativ 50 de vedete de patrulare, la care se adaugă aviaţia maritimă din 
zonă), o brigadă de infanterie marină şi o structură de construcţii militare, 
însumând în jur de 20.000 de militari. [3]  Interesul Rusiei pentru această 
mare închisă este evident, urmărind următoarele obiective, stipulate clar în 
doctrina maritimă a Rusiei:   

“- Determinarea avantajelor pentru Federaţia Rusă a regimului 
dreptului internaţional al Mării Caspice, modului de utilizare a resurselor 
de peşte, a zăcământului de petrol şi gaze naturale; 

- Activitatea întrunită  a ţărilor riverane în protecţia mediului marin; 
-Crearea condiţiilor, inclusiv prin angrenarea posibilităţilor Federaţiei 

Ruse, pentru formarea bazelor şi utilizarea tuturor componentelor 
potenţialului maritim; 

- Modernizarea navigaţiei navelor comerciale maritime şi mixte 
(maritimo-fluviale) şi a flotei de pescuit; 

- Menţinerea flotei pe piaţa serviciilor de transport maritim; 
- Organizarea comunicaţiilor, ca parte a transporturilor cu ieşire în 

bazinele mărilor Baltică şi Mediterana; 
- Dezvoltarea, reconstrucţia şi specializarea porturilor existente”[4] 

dar şi în luările de poziţie ale unor oficiali militari ruşi, cum ar fi amiralul 
Kuroiedov care arăta: " Noi trebuie să ne întărim prezenţa noastră militară ca 
un factor esenţial de promovare a intereselor noastre politice şi economice în 
Marea Caspică. Flotila noastră constituie unicul instrument în promovarea 
intereselor pe care tocmai le-am menţionat" [5]  
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Marea Neagră, care face şi ea parte din categoria acestor mări, se 
caracterizează prin mai multă stabilitate dar şi aici persistă probleme care, 
uneori par insurmontabile. Una dintre aceste probleme este şi eşuarea tuturor 
rundelor de negocieiri de până acum (peste 28) dintre România şi Ucraina, 
privitoare la delimitarea spaţiilor maritime. O altă problemă este şi cea a 
extinderii flancului sudic al NATO până la malul acestei mări, fapt ce nu va fi 
acceptat niciodată de către Rusia şi, poate, nici de către Ucraina dar şi 
divergenţele între Rusia şi Ucraina sau Rusia şi Georgia. 

Cu toate acestea, realizarea unor acorduri şi iniţiative cum ar fi 
BLACKSEAFOR, Organizaţia de Cooperare Economică în Marea Neagră 
sau Forumul pentru Parteneriat şi Dialog în Marea Neagră fac securitatea în 
Marea Neagră să aibă valenţe superioare celei din zona altor mări închise sau 
semiînchise dar divergenţe pot apare foarte uşor iar starea de securitate se 
poate deteriora rapid. Un exemplu concludent este cel al operaţiunii Black Sea 
Harmony, iniţiată de Turcia ca o variantă locală a operaţiunii Active 
Endeavour , operaţiune ce nu este agreată de către toate statele riverane Mării 
Negre. 

Am prezentat pe scurt exemplele Mării Caspice şi cele ale Mării Negre 
pentru a putea percepe mai bine sensibilitatea problemelor legate de securitate 
în mările închise şi semiînchise. După cum se observă, particularitatea 
acestora are influenţe decisive asupra securităţii zonale şi, în ultima parte ne 
vom referi la aceste aspecte. 
 

III. PARTICULARITĂŢILE SECURITĂŢII ÎN MĂRILE ÎNCHISE 
ŞI SEMIÎNCHISE 

 
 Spaţiul limitat al lucrării nu îmi permite o detaliere a problemei şi, de 
aceea, voi încerca să trag concluziile necesare care, în fapt exprimă esenţa 
lucrării. 
 Deci, securitatea în mările închise şi semiînchise prezintă următoarele 
particularităţi: 
 1. Distanţele relativ mici fac ca eventualele atacuri de natură militară la 
adresa securităţii unui stat riveran să se producă în timp foarte scurt (de 
ordinul orelor în cazul navelor şi de ordinul minutelor în cazul rachetelor şi 
aeronavelor). De exemplu, navele pe pernă de aer din fosta bază ex-sovietică 
Donuzlav din Crimeea, aveau ca misiune intervenţia în zona litoralului 
românesc în termen de patru ore; 
 2. Legătura cea mai frecventă a mărilor închise şi semiînchise cu 
Oceanul Planetar se face, în majoritatea cazurilor, prin canale sau strâmtori iar 
regimul acestora trebuie reglementat în mod special, pentru a nu apare 
probleme de securitate. Aşa este cazul Bosforului prin care tranzitul este 
reglementat de Convenţia de la Montreaux iar încălcarea acesteia ar avea 
consecinţe catastrofale pentru securitatea zonei. Ne putem închipui ce ar 
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însemna anularea de către Turcia a traficului prin această strâmtoare sau 
blocarea acesteia de către forţele altei ţări ori în urma unei acţiuni teroriste de 
amploare; 
 3.  Problema securităţii mediului este de maximă acuitate, deoarece în 
mările închise şi semiînchise se varsă multe fluvii şi râuri, există un trafic 
naval intens şi, de regulă, sunt străbătute de construcţii subacvatice, în special 
conducte şi cabluri, aceasta crescând gradul de poluare în raport cu mările 
deschise şi oceanele. La aceasta se adaugă şi faptul că schimbul de apă se 
produce foarte lent sau deloc iar efectele poluării se amplifică; 
 4. Pescuitul ilegal sau haotic poate duce la dispariţia unor specii sau la 
diminuarea acestora, aceasta putând afecta securitatea alimentară a ţărilor din 
zonă, mai ales în cazul ţărilor sărace care au posibilităţi reduse de asigurare a 
securităţii alimentare a populaţiei, de multe ori pescuitul însemnând o soluţie 
majoră în acest sens. Este cunoscut faptul că tranzitul de vietăţi marine şi, 
bineînţeles, şi de peşte, spre şi dinspre mările închise şi semiînchise este 
extrem de redus sau nul şi o exploatare necontrolată a acestor resurse poate 
avea urmări catastrofale. Este cazul sturionilor din Marea Caspică şi Marea 
Neagră şi nu numai; 
 5.  Imigraţia ilegală în zona mărilor închise şi semiînchise este mult mai 
intensă decât în alte zone, în primul rând datorită distanţelor relativ mici de 
parcurs, ceea ce înseamnă tranzitare rapidă şi, în special, pe timp de noapte; 
 6. Din aceleaşi motive, pericolul de proliferare a contrabandei, a 
traficului ilicit de droguri, materiale radioactive, arme şi persoane pot afecta 
grav securitatea în zonă; 
 7. Pirateria şi, mai ales, jaful armat pe mare pot la rândul lor deveni o 
gravă ameninţare pentru securitatea ţărilor care sunt riverane mărilor închise 
şi semiînchise, uneori având forme de o violenţă extremă. Trebuie precizat că, 
în mările închise şi semiînchise, jaful armat pe mare este mult mai frecvent şi 
aceasta datorită faptului că spre deosebire de piraterie care se produce în 
marea liberă, acesta se produce în apele teritoriale ale statelor. În acest sens, 
exemplul Asiei de Sud-Est este elocvent; 
 8. Existenţa litigiilor privind delimitarea spaţiilor maritime, mai ales în 
cazul mărilor cu subsol bogat în resurse minerale, petrol şi gaze naturale, pot 
genera insecuritate sau chiar conflicte armate şi exemple sunt destule, din 
păcate. De aceea zona Mării Caspice este o zonă unde numai de securitate nu 
se poate vorbi; 
 9. Experimentele ştiinţifice cu efecte distructive pot crea deficit de 
securitate sau chiar insecuritate, însoţite de urmări grave. Testarea unor 
substanţe nocive, a unor explozivi sau arme de distrugere în masă pot crea 
dezastre ecologice şi pot duce chiar şi la afectarea sau omorârea a mase mari 
de oameni şi aceasta ca urmare a faptului că, oriunde ar avea loc aceste 
activităţi, în mările închise şi semiînchise distanţele sunt mici şi, deci, efectele 
se pot propaga pe distanţe mari şi pe uscat; 
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 10.  Lipsa de cooperare între forţele navale ale statelor riverane la mări 
închise şi semiînchise sau, mai mult, situarea pe poziţii antagoniste, prin 
politici divergente sau prin intrarea în alianţe opuse, constituie un factor 
capital de creare a insecurităţii şi, deşi de multe ori este normal ca interesele 
să fie comune, se ajunge foarte greu la conştientizare şi acceptare a evidenţei.   
 11. Orice situaţie divergentă între un stat riveran şi un stat fără ieşire la 
Oceanul Planetar care trebuie să tranziteze statul riveran pentru a putea să 
acceadă la Oceanul Planetar poate avea ca o primă consecinţă blocarea 
accesului şi, bineînţeles, aceasta ar afecta grav securitatea zonei; 
 12. Spre deosebire de zona mărilor deschise, o blocadă în zona unei 
mări închise sau semiînchise, afectează nu numai ţările vizate ci şi alte ţări din 
zonă sau chiar totalitaea ţărilor din zonă, securitatea zonei devenind scăzută 
sau nulă;  
   

IV. CONCLUZII 
 

 Securitatea în zona mărilor închise şi semiînchise este, după cum am 
arătat, un subiect mult mai sensibil decât în celelalte zone ale globului şi cu 
conotaţii mult mai diverse. Principalul pericol la adresa securităţii în aceste 
zone este cel al blocării accesului către Oceanul Planetar, în special prin 
blocarea strâmtorilor dar şi celelalte pericole nu pot fi ignorate, deoarece 
monitorizarea şi gestionarea defectuoasă a acestora poate favoriza evoluţii 
imprevizibile ce pot genera situaţii extrem de grave. 
 Bineînţeles că securitatea din aceste zone nu este numai de interes local 
ci şi de interes global deoarece, o stare de insecuritate poate afecta interese 
statale nebănuite, de multe ori ale unor state sau grupuri de state care, aparent, 
nu au nicio legătură cu zona respectivă. Să ne gândim numai ce ar însemna 
blocarea strâmtorii Mallaca, pe unde tranzitează 30% din mărfurile lumii. 

Garanţia unei securităţi reale şi eficiente în astfel de zone se poate 
realiza numai prin implicarea tuturor statelor riverane care să reuşească, în 
primul rând, să reglementeze problemele ce, potenţial, pot genera stări de 
insecuritate, de importanţă maximă fiind reglementarea statutului căilor de 
acces înspre sau despre aceste mări precum şi delimitarea spaţiilor maritime. 
Reglementarea problemelor de securitate trebuie fie precedată sau urmată de 
crearea organismelor ce vor coordona domeniul respectiv, fiindcă numai 
atunci putem să avem certitudinea securităţii. 
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21st Century naval forces   

  

The end of the Cold War has brought a review of the Naval Forces’ missions and, 
as a consequence, their restructuring while considering the challenges of the new security 
environment which are different from classic pattern and, tipically, they request a different 
approach. 

All naval powers worldwide, especially the bigest ones, have configured their own 
forces and capabilities rapidly, mostly by setting out modern ships endowment projects 
covering long periods of time even a half- century. 

These projects are extremely ambitious, almost fictional. The main features of the 
new ships will be high technology as well as the diversity of their roles. In this view, the 
accomplishment of these projects will put Naval Forces central in the participation in many 
diverse future conflicts. 

 

 
După încheierea războiului rece, la începutul anilor ’90, principalele 

mari puteri s-au trezit fără adversar şi, în această situaţie, necesitatea unor 
forţe armate masive nu îşi mai avea rostul. Implicit şi forţele navale se aflau 
în aceiaşi situaţie neexistând o orientare clară spre ce se îndreaptă acestea. 

Producerea unor acte teroriste de amploare a evidenţiat un nou adversar 
major – terorismul şi acest adversar trebuia abordat în cu totul altă manieră de 
cea clasică iar forţele de combatere a acestuia necesitau o altă configuraţie. Se 
impune tot mai mult prezenţa forţelor de securitate pe întreg  globul iar forţele 
navale devin extrem de importante dar aşa cum arăta Geoffrey Till în lucrarea 
The Changing Role of Navies World-wide, “planurile navale trebuie făcute în 
absenţa unui adversar major şi identificabil şi aceasta este o treba care nu ne 
este familiară” [1].  

Conflictele armate ale viitorului vor avea cu totul altă configuraţie şi, 
aşa cum arăta amiralul rus Valeri Aleksin, “în războaiele viitorului, pentru 
prima dată în istorie, trebuie să ne aşteptăm ca forţele navale să conducă 
misiunile strategice pe teatrele de acţiuni continentale, oceanice şi 
maritime”[2]. 

Aceasta înseamnă noi forţe, cu o dotare specială, în care se reunesc 
toate elementele de ultimă oră ale ştiinţei. 
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Există o multitudine de proiecte, unele cunoscute, altele strict secrete, 
care configurează flote pe care nici în filmele de anticipaţie nu le putem 
vedea. Forţele navale cunosc o amploare constructivă care nu poate fi egalată 
de celelalte categorii de forţe armate. Motivul principal este, aşa cum am mai 
spus, creşterea ponderii misiunilor specifice ale forţelor navale precum şi 
mutarea majorităţii acţiunilor militare pe Oceanul Planetar. 
 După cum afirmă amiralul american H.G.Ulrich III, „revoluţia care are 
loc pe mare în secolul XXI înseamnă noi oportunităţi, noi capabilităţi, noi 
nave” [3] şi chiar dacă se execută acţiuni pe teatre de operaţii terestre, acestea 
sunt proiectate dinspre mare şi susţinute masiv de artileria şi rachetele navale 
şi, mai ales, de către aviaţia maritimă. Chiar şi forţele expediţionare, în marea 
lor majoritate, aparţin infanteriei marine sau forţelor special antrenate pentru a 
acţiona dinspre mare. 

Există câteva mari proiecte de dotare a flotelor viitorului şi aceste 
proiecte vor configura forţe navale care au perspective structurale şi acţionale 
până spre anii 2050 sau mai mult. 

Unul dintre cele mai ample proiecte este cel al S.U.A. şi este cunoscut 
sub denumirea de Proiectul DD(X) şi include trei tipuri de nave: un 
distrugător DD(X), un crucişător CG(X) şi o navă de atac la litoral (LCS) 
 Distrugătorul DD(X) este elementul de bază al acestui program [4] şi 
atunci când va intra în serviciu (anul trecut a început construcţia primei nave 
din serie) va înlocui vechea clasă de fregate Oliver Hazard Perry şi vechea 
clasă de distrugătoare Spruance. Acest nou tip de distrugător va asigura 
suportul atacurilor la uscat al forţelor terestre, concomitent cu executarea 
luptei antiaeriene, contra navelor de suprafaţă şi contra submarinelor. În final 
vor fi construite 70 de nave din familia DD(X) – dintre care 24 de 
distrugătoare. Aceste distrugătoare vor intra în operare între 2013 şi 2021 şi 
vor ieşi din operare între 2053 şi 2061. 
 Costul total al acestui proiect va însemna peste 100 de miliarde de 
dolari, în condiţiile când construcţia navelor se face la un singur şantier. Dacă 
s-ar opta pentru două şantiere navale, atunci costurile ar creşte cu 300 
milioane de dolari pentru fiecare navă. 

Iniţial (în 2001) acest program a fost cunoscut sub numele de DD 21 
dar numele a fost schimbat deoarece proiecţia iniţială a suferit modificări 
importante, una dintre acestea fiind reducerea tonajului de la 16.000 tone la 
12.000 tone. 

Practic, acest nou tip de distrugător integrează o serie de elemente 
revoluţionare denumite “11 Key Engineering Development Models” care 
includ printre altele: propulsie electrică şi management integrat al puterii; 
radar multifuncţional cu căutare spaţială; sistem avansat de artilerie 
(Advanced Gun System) etc. Va dezvolta o viteză de 30 noduri şi va fi foarte 
greu de detectat cu mijloacele radiotehnice datorită construcţiei din materiale 
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compozite dar şi datorită faptului că, având propulsie electrică, are o amprentă 
acustică extrem de redusă. 

Unul dintre elementele de bază este Sistemul Extern de Lansare 
Verticală (Peripheral Vertical Launch System - PVLS) care, practic, înseamnă 
containerizarea rachetelor în sistem de lansator cu câte patru rachete. Acest 
sistem poate lansa rachete de tipuri diferite: 

- Tomahawk – împotriva ţintelor terestre; 
- Standard – pentru apărarea antiaeriană proprie; 
- Sea Sparow – contra ţintelor navale; 
- Rachete antisubmarin 
Armamentul convenţional va fi format din: 
- două tunuri de 40 mm pentru lupta împotriva ţintelor aeriene şi a 

navelor uşoare de suprafaţă; 
- Două tunuri de 155 mm (Advanced Gun System) cu următoarele 

caracteristici: 
- distanţa de lansare a proiectilelor – peste 100 mile 

marine; 
   - cadenţa de tragere – 12 lovituri/minut; 
   - sistem de încărcare automat care permite tragerea 
neîntreruptă, chiar şi când se reface plinul de muniţie; 
   - proiectile de atac la distanţă a ţintelor terestre, ghidate prin 
G.P.S. (Long Range Land Attac Projectiles) 
 Materialul compozit din care este confecţionată această navă nu poate fi 
detectat prin radar, deci făcând-o invizibilă, dar sistemele sale de observare 
pot detecta şi cele mai puţin vizibile rachete, chiar şi în condiţiile meteo 
vitrege. 
 Nava are un echipaj redus cu 200 de persoane faţă de clasa Oliver 
Hazard Perry şi cu 330 mai puţin faţă de clasa Spruance, deoarece se reduce 
semnificativ numărul personalului care se ocupa de mentenanţă [5]. 
 Crucişătorul CG(X) va înlocui crucişătoarele Aegis din clasa 
Ticodenroga, destinaţia principală a acestor crucişătoare fiind aceea de a se 
constitui într-un fel de umbrelă de apărare antiaeriană şi antirachetă, prin 
intermediul unor rachete cu rază lungă de acţiune, a grupărilor navale de 
lovire de tip portavion sau alte grupări de nave din clasa DD(X). De 
asemenea, va putea lansa rachete balistice la sute de mile în interiorul 
uscatului. 
 Deocamdată, acest tip de navă este în faza de proiectare şi va avea 
dotări care nu se întâlnesc la alte nave iar corpul va fi pe acelaşi proiect ca la 
distrugătorul DD(X) dar, bineînţeles, la o scară mai mare. 

În total vor fi construite 30 de CG(X) între 2014 şi 2029 şi vor fi 
operative până în perioada 2059 – 2069. 
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 Ultima navă din acest proiect este o navă de luptă împotriva litoralului 
(litoral combat ship – LCS) care se caracterizează prin dimensiuni nu foarte 
mari şi care va fi în măsură să execute următoarele misiuni: 

- Debarcarea la uscat a Forţelor de Operaţii Speciale; 
- Operaţii în cadrul grupurilor de interdicţie maritimă; 
- Lansarea echipelor destinate pentru spionaj, recunoaşteri şi 

supravheghere; 
- Lansarea şi susţinerea Forţelor de Protecţie Antiteroristă 
Nava va putea dezvolta o viteză de peste 40 noduri şi va avea o rază de 

acţiune de peste 3.500 de mile marine, putând acţiona şi în ape puţin adânci. 
Va putea lansa, opera şi recupera elicoptere, nave mici, avioane fără pilot, 
vehicule de suprafaţă şi submerse şi va putea să staţioneze în teatrele de 
operaţii pentru perioade mari de timp, având posibilitatea să-şi facă 
reaprovizionările inclusiv atunci când este în marş. 

Pe timpul operaţiilor de litoral poate să primească la bord avioane şi 
ambarcaţiuni uşoare şi să asigure acţiunile acestora. 

Uniunea Europeană, la rândul ei, este preocupată de construcţia de 
portavioane pentru a-şi putea crea o forţă navală credibilă, cu proiecţie în 
viitor. Construcţia de portavioane cade în sarcina Angliei şi Franţei care au 
convenit asupra unui proiect unic, cunoscut sub denumirea CVF la britanici şi 
PA-2 la francezi [6] . Cele două portavioane britanice vor purta numele HMS 
Queen Elizabeth şi HMS Prince of Wales şi vor intra în dotare în 2015, 
respectiv 2018. 

Principalii contractori sunt BAE Systems şi Thales, al căror parteneriat 
pe acest proiect este cunoscut sub numele de Future Carrier Alliance. Pe lângă 
aceşti doi contractori principali mai figurează şi alte firme de marcă: Alenia 
Marconi Systems – C4IS; BMT Defence Systems – arhitectură navală; EDS – 
sisteme integrate; Lockheed Martin – program de management şi inginerie; 
QinetiQ – modelare şi simulare computerizată, tehnologie şi teste de evaluare; 
Rolls Royce – propulsie, echipamente de salvare; Strachan & Henshaw – 
manipularea muniţiilor; Swan Hunter – construcţii; VT group – arhitectură 
navală, construcţii, suport pe durata cât nava se află în serviciu.  

Grupul Maritim din cadrul firmei QinetiQ a dezvoltat o serie de 
programe avansate de modelare şi simulare care sunt utilizate de către 
QinetiQ şi DPA, împreună cu BAE Systems şi ceilalţi contractori majori 
pentru a configura corpul navei, puntea de zbor, hangarele, compartimentele 
interioare şi alte necesităţi. 

Nava va avea principalele caracteristici principale: 
- Deplasament: 64.500 tone la încărcătură maximă; 
- Lungime: 280 metri; 
- Lăţime: 69 metri; 
- Pescaj: 10,3 metri; 
- Dimensiunile hangarului: 163x29x9 metri; 
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- Viteza: 26,5 noduri; 
- Propulsie: IEP – combinată diesel-electrică şi turbină cu gaz; 
- Autonomie: 8 – 10.000 mile marine la viteza de 15 noduri, cu 

realimentare tipică la 7 zile; 
- Aviaţie: -  30 (maximum 36 pentru scurt timp) Lockheed Martin F-

35 STOVL Joint Strike Fighters; 
o 4x Sea King ASC 7 sau Maritime  Airborne Surveillance and 

Control aircraft helicopters / UAV’s; 
o Peste 6x Merlin HM.1 ASW helicopters 

(Pe lângă aceste tipuri mai pot fi operate şi avioane şi elicoptere Harrier 
GR9, Sea King, Chinook HC2, Apache WAH – 64 şi UAV’s). 
- Echipaj: peste 1.400 persoane (există posibilităţi de cazare pentru 

1.500 persoane). 
Aceste două portavioane sunt destinate să înlocuiască cele trei 

portavioane mici din clasa Invincible care vor ieşi din operativitate până cel 
târziu în 2013. 

Marina Naţională franceză va construi un singur portavion de acest tip 
care va intra în dotare alături de cel existent, Charles de Gaulle. 

Noul portavion, pe lângă capabilităţile de luptă antisubmarină, va avea 
şi importante capacităţi de combatere a ţintelor aeriene dar şi de executare a 
unor alte variate misiuni. 

Este de aşteptat ca portavionul să îndeplinească următoarele sarcini: 
- prezenţă coercitivă timpurie care să promoveze prevenirea 

conflictelor prin descurajare; 
- dislocarea flexibilă şi rapidă în largul mării, pe timpul operaţiilor 

expediţionare, atunci când aerodromurile şi facilităţile aferente pot fi 
inutilizabile sau interzise; 

- contribuţii la suportul forţelor de menţinere păcii şi iniţierea unor 
acţiuni militare ofensive 

Un alt tip de navă de perspectivă şi care va intra în dotarea Royal Navy 
este distrugătorul tip 45, clasa Daring, primul (HMS Daring) urmând să fie 
comisionat în anul 2007 iar al doilea (HMS Dauntless) în 2009. Acest 
distrugător va fi destinat, în principal, pentru lupta antiaeriană şi, împreună cu  
CVF(Future Aircraft Carrier) va constitui coloana vertebrală a Royal Navy în 
ceea ce priveşte apărarea antiaeriană, asigurând protecţia atât în ceea ce 
priveşte aviaţia cât şi rachetele. Totodată, va fi capabil să desfăşoare activităţi 
expediţionare în întreaga lume pentru îndeplinirea unor misiuni de asistenţă 
umanitară sau de diplomaţie a apărării în timp de pace, criză sau război. 

Caracteristicile principale ale acestui distrugător sunt: deplasament 
6.500 tone, viteză 28 noduri şi are o lungime de 151 metri. Propulsia electrică 
este factorul major care va contribui, printre altele, la o operare şi o 
mentenanţă mult mai economice. 
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Navele din acest tip vor fi construite de către Vosper Thorneycraft în 
Portsmouth şi de către BAE Systems în Clyde. 

În prezent există o preocupare puternică pentru cum vor arăta navele 
viitorului, firme puternice lansându-se în elaborarea unor proiecte care, aşa 
cum am mai subliniat, chiar par rupte din science-fiction dar adevărul este că 
acestea chiar vor fi navele viitorului. 

Cel mai ambiţios şi elevat este proiectul francez care lansează navele cu 
corp „trimaran” (corpul navei este format din trei segmente distincte) acest 
proiect fiind cunoscut sub denumirea BGV [7].  

Merită să ne oprim puţin asupra acestui proiect despre care eu cred că, 
într-adevăr, reprezintă viitorul în ceea ce navele militare multirol. Nimeni nu 
investeşte atât de mult în realizarea unor astfel de proiecte dacă nu au şanse să 
fie materializate.  

Primul proiect este BGV-N-53 care este proiectat în patru variante şi are 
posibilitatea să transporte 80 la 240 de persoane şi 10 la 40 tone de materiale, 
dezvoltând o viteză de 45 – 40 noduri şi fiind destinat, în principal, pentru a fi 
utilizat de către Garda de Coastă, în special pentru lupta împotriva 
traficanţilor. 

Al doilea proiect, BGV-N-75, are o importantă capacitate de transport – 
450 la 600 militari – şi este oferit în două variante diferenţa fiind de viteză şi 
autonomie care sunt generate de tipul de motorizare. Poate dezvolta viteze 
între 55 – 70 noduri şi prin reamenajări interioare capacitatea de transport a 
lui BGV-N-75 poate creşte la 800 de persoane. Printre altele, la cerere, nava 
poate transporta şi vehicule care pot fi debarcate prin prova navei. 

Al treilea proiect, BGV-N-120 este calculat pentru o viteză maximă de 
68 de noduri şi viteză de serviciu de 60 de noduri, precum şi pentru o  rază de 
acţiune remarcabilă. Acest tip de navă va fi propulsat de turbine cu gaz Rolls 
Royce MT 30  şi propulsie cu jet Kamewa şi va putea transporta 1.200 până la 
2.000 de persoane şi 100 la 200 tone de materiale. Are următoarele variante: 

• BGV N 120 HC : portelicopter ce poate transporta minimum şase 
elicoptere;  

• BGV N 120 RH : cu punte eliport amenajată pentru realimentarea 
elicopterelor;  

• BGV N 120 DL : lansator de avioane de cercetare fără pilot – datorită 
vitezei pe care o poate dezvolta şi care facilitează lansarea uşoară a avionului 
fără pilot (UAV);  

• BGV N 100 C : variantă cu lungimea de 100 de metri având acelaşi 
sistem de propulsie dar construită în sistem compozit pentru a se putea obţine 
o viteză de 80 de noduri dar păstrând aceiaşi capacitate de transport. Aceste 
nave pot îndeplini următoarele misiuni: 

• transport de trupe şi materiale; 
• misiuni specifice Gărzii de Coastă; 
• interceptarea vedetelor mici de atac; 
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• evacuarea trupelor şi civililor de pe uscat, fără a necesita facilităţi 
portuare sau aeroportuare; 

• supraveghere, în sprijinul controlului imigraţiei ilegale şi poluării (la fel 
ca şi BGV-N-53 şi BGV-N-75)  

Al treilea proiect, BGV-N-133 prezintă două variante: varianta BGV-N-
133L este o navă logistică de mare viteză destinată în mod expres pentru 
transportul rapid al echipamentelor şi trupelor şi varianta BGV-N-133MM 
care este formată din module care se combină funcţie de necesităţi.  

Acest tip de navă poate executa următoarele misiuni:  
-    operaţii antisubmarine şi ca navă de comandament; 
- operaţii de vânătoare de mine, fiind dotată cu echipament specific; 
-   executarea de misiuni ofensive la litoral prin lansarea, controlul, şi 

recuperarea ambarcaţiunilor dirijate; 
- protecţia de la distanţă a operaţiilor flotelor; 
- aprovizionarea unităţilor de luptă antisubmarine heliopurtate; 
- operaţii ale forţelor speciale 
Şi aceasta nu este totul, deoarece cel de-al patrulea proiect, BGV-N-

188, presupune o navă de transport de mare capacitate (2.200 tone 
deadweight) care poate dezvolta o viteză de 40 de noduri, în orice condiţii 
meteo,  şi poate executa următoarele misiuni: 

-  transport de materiale grele: blindate de asalt, vehicule blindate, 
vehicule uşoare, armamente etc.; 
-  diverse transporturi logistice pentru Forţele Terestre şi Forţele Navale  
Putem să facem referire şi la alte proiecte dar dimensiunea acestei 

lucrări nu ne permite decât să le enumerăm: submarinul american clasa 
Virginia, submarinul britanic clasa Astute, corvetele şi fregatele germane din 
clasa Meko, corvetele ruse clasa Stereghuscy şi submarinele clasa Lada 
(Amur), fregatele franceze clasa Lafayette, corvetele suedeze clasa Visby, 
corvetele britanice clasa Sea Wraith, distrugătoarele chineze clasa Luhai 
modernizate (proiect 52 B şi 52 C) şi enumerarea ar putea continua.  

 
CONCLUZII 
 
Forţele navale ale lumii parcurg o etapă de transformare fără precedent, 

în care se elaborează noi doctrine şi strategii, adaptate la realităţile politice şi 
economice ale secolului XXI dar, în acelaşi timp, acestea sunt însoţite şi de o 
adevărată revoluţie în ceea ce priveşte dotarea cu nave şi tehnică a flotelor 
viitorului. 

Aceste nave se vor caracteriza prin următoarele elemente definitorii 
principale: 

- corpul va fi construit din materiale compozite, pe baza tehnologiei 
stealth, ceea ce va avea ca efect faptul că aceste nave vor fi, practic, 
invizibile; 
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- propulsia electrică va face ca să se reducă aproape la zero amprenta 
acustică; 

- caracterul multirol şi modularitatea, ce vor face ca acelaşi tip de navă 
să poată fi configurat funcţie de misiunile pe care nava le are de îndeplinit; 

- autonomie crescută, ceea ce permite executarea de misiuni cu durată 
lungă, specifice caracterului expediţionar al forţelor, specificat în toate 
doctrinele şi strategiile navale ale acestui început de secol; 

- dotarea cu tehnică şi armament va fi la nivelul celor mai avansate 
realizări din toate domeniile şi va fi realizată de firme de înalt prestigiu; 

- adoptarea unor soluţii constructive de avangardă, care vor permite ca 
navele să aibă calităţi nautice de excepţie (viteză mare, posibilitatea de a 
naviga în orice zonă din Oceanul Planetar, stabilitate sporită)  
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Abstract 
 
The approach of interoperability and compatibility among the Armed Forces of NATO 

countries, is usually accomplished by taking into account logistics, as well as, the conceptual and 
operational domains. Therefore the aim of this scientific communication is the investigation of 
the operability concept within the modern and integrated management practiced in NATO. 

The conclusion to be drown is that interoperability plays an important role in all 
domains but without managerial interoperability the concept of management per se cannot be 
used en other fields. 
 

Decizia politică majoră a statului nostru de a opta pentru ca România să 
devină membră cu drepturi dar şi obligaţii depline a Alianţei Nord-Atlantice, a fost 
consecinţa unei detaliate analize a schimbărilor produse la finalul deceniului al 
nouălea din secolul trecut, a consecinţelor acestora manifestate în perioada de 
tranziţie, parcursă în modalităţi diferite de întreaga lume, a mediului de securitate 
regional, european şi mondial în plină modificare precum şi a noilor vulnerabilităţi 
şi ameninţări  la adresa securităţii naţionale şi internaţionale dintre care pe primul 
loc se situează terorismul, care în mod firesc şi evident afectează şi ţara noastră. 

Fără patetisme şi evitând a ne hazarda în aserţiuni fără suport, putem să 
afirmăm că momentul aderării din 2004, a fost unul cu adevărat istoric, pentru că 
odată cu el a fost marcată reorientarea fundamentală a întregii noastre politici 
interne şi externe, către valorile democratice occidentale, proces care va continua şi 
într-o oarecare măsură şi va adânci şi diversifica, după accederea României la UE, 
la începutul anului 2007. 

Considerăm ca demne de remarcă măsurile luate de conducerea politico-
militară a României în perioada care a premers aderarea, dintre care cea mai 
importantă în opinia noastră este participarea îndelungată (zece ani) la Parteneriatul 
pentru Pace, timp în care am fost permanent alături de actualii noştri aliaţi, astfel 
încât multe dintre conceptele, procedurile şi mentalităţile din NATO erau deja 
valori însuşite în Armata României, urmând ca ele să fie amplificate în procesul 
dificil al integrării care este în curs şi care se va întinde pe un segment semnificativ 
ca durată, până când interoperabilitatea, compatibilitatea, şi interschimbabilitatea 
vor fi realizate, în concordanţă cu posibilităţile noastre, şi cerinţele Alianţei. 
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Realizarea interoperabilităţii este o permanenţă la toate nivelurile din 
armată, datorită necesităţii asigurării condiţiilor de a acţiona în cooperare cu aliaţii 
indiferent de entitatea implicată şi de specificul misiunii îndeplinite în comun. 

În analiza noastră am pornit de la o constatare privitoare la domeniile în 
care se vorbeşte de interoperabilitate (concepţional, acţional şi logistic) din care 
credem că lipseşte cel mai important, managementul, de care finalmente depind 
celelalte. 

În măsura în care un management performant modern şi integrat se 
constituie în principala premisă a reuşitei unei acţiuni, empirismul, tradiţionalismul 
şi conservatorismul, sunt tot atâtea motive de eşec, sau în cel mai fericit caz, de 
imposibilitate de acţiona eficient şi sinergic cu forţe similare ale aliaţilor. 

Am investigat în perioada anterioară elaborarea temelor predate la 
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare 
drumul lung parcurs de management de la empirism la ştiinţă iar concluzia majoră 
a amplului demers ştiinţific este indubitabilă: fiecare perioadă a avut propriul său 
management care răspundea cerinţelor respectivei etape istorice însă de-abia în a 
doua parte a secolului XX şi în debutul actualului secol putem vorbi de 
management ca ştiinţă de sinestătătoare cu tot ce presupune acest statut. Este 
aceasta şi opinia unor specialişti recunoscuţi în domeniu, potrivit cărora „... ştiinţa 
şi practica managementului au cunoscut şi cunosc în secolul XX şi la începutul 
secolului XXI, o evoluţie spectaculoasă, cu început deosebit în viaţa tuturor 
tipurilor de organizaţii”1

Considerăm nefondată discuţia purtată pe marginea acestei realităţi. Se 
eludează faptul că dacă nu ar întruni toate condiţiile care să-i confere poziţia de 
ştiinţă, managementul nu ar putea fi identificat la originea succeselor pe toate 
planurile ale societăţilor care-l practică după metode moderne, adecvat specificului 
fiecărei situaţii şi în acord cu frecventele schimbări pe toate planurile economic, 
politic, ştiinţific, militar etc. 

Acceptând fără rezerve managementul ca ştiinţă apare cu atât mai normală 
preocuparea compatibilizării metodelor acestuia, utilizate în toate ţările care 
compun un grup cu interese similare, deci inclusiv, dacă nu cumva în primul rând, 
în cadrul unei alianţe, în cazul nostru NATO.  

Profesorul francez Hervé Couteau-Bégarie identifică managementul cu 
concepţia şi în acest sens afirmă „în strategie, la fel ca şi indiferent care altă 
activitate umană, înainte de a se executa trebuie să se conceapă”, aserţiune din care 
rezultă primordialitatea managementului”2

Ce presupun interoperabilitatea şi compatibilitatea managementului 
practicat în ţările membre ale Alianţei Nord Atlantice? 

                                                 
1 V.Cornescu, I.Mihăilescu, S.Stanciu, Managementul organizaţiei, Ed.All Beck, Bucureşti, 2003, p.10. 
2 Hervé Couteau-Béganie, Tratat de Strategie, vol.I, Ed.U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2006, p.352. 
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În opinia noastră trebuie pornit de la înţelegerea şi aplicarea unitară a 
conceptelor cu care se operează în managementul modern pentru că altfel se ajunge 
la rezultate neconforme aşteptărilor pentru ca sistemul de referinţă criterial şi 
noţional este defectuos receptat şi implementat. 

Considerând adevărata aserţiunea anterioară, nu trebuie să scăpăm din 
vedere faptul că şi aceste concepte sunt într-o extrem de rapidă şi profundă 
modificare. În acest sens ni se pare relevantă opinia generalului american Tommy 
Franks comandant al USCENTCOM, care în rezumatul său din 22 martie 2003 
afirma privitor la noua abordare a vechiului concept de Război Întrunit: „aceasta va 
fi o campanie unică în istorie, o campanie caracterizată prin elemente de şoc, 
surpriză, flexibilitate, folosirea muniţiei de precizie la un nivel neatins până în 
prezent, folosirea unei forţe copleşitoare”3. 

Am ales acest citat pentru densitatea ideilor şi conceptelor noi pe care le 
conţine dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că în acelaşi război din Irak, în locul 
operaţiunilor gen „şochează şi înspăimântă” s-a folosit o combinaţie a noilor 
mijloace ISR (Informaţii, supraveghere, cercetare) cu armele de mare precizie şi 
tehnica de aviaţie îmbunătăţită sau combinarea ISR cu Procesarea, Integrarea, 
Fluxul informaţional în timp real şi localizarea ţintei, iar  aceste exemple cred că 
sunt convingătoare pentru a susţine ideea frecventelor apariţii de noi concepte sau 
de reconsiderare a unora vechi. 

Cu alte cuvinte interoperabilitatea şi compatibilitatea privitoare la concepţii 
sunt într-o dinamică alertă, cu care ţările care compun Alianţa trebuie să fie în 
acord total, mergând până la unele nuanţe care pot avea semnificaţii majore într-un 
context dat. 

Un alt domeniu esenţial este cel al dobândirii interoperabilităţii 
managementului acţiunilor militare în toate fazele de desfăşurare a acestora: 
pregătire, desfăşurare şi perioada postconflict, care include operaţiile de stabilitate. 

Atât în perioada de Parteneriat pentru Pace, cât mai ales după anul 2004 
când am devenit membrii NATO, am desfăşurat împreună cu actualii noştri aliaţi, 
exerciţii de mare amploare, misiuni multinaţionale în diferite teatre de operaţii, cu 
accent pe cel de stabilitate iar modul în care au acţionat comandamentele aliate ne-
au dat imaginea întinderii şi dimensiunilor interoperabilităţii manageriale, fără de 
care aceste structuri nu ar fi putut funcţiona. 

Din proprie experienţă evidenţiem dinamica prezenţei noastre în Bosnia-
Herţegovina, în cadrul operaţiilor de stabilitate, indiferent cum s-au numit ele 
(IFOR, SFOR, ALTHEA) desfăşurate începând cu martie 1996 şi până astăzi. 

La început am avut ezitări şi la unele acţiuni cu totul simple, cum ar fi 
transferul de autoritate, stabilirea misiunilor în raport cu specificul unităţii noastre, 
dar mai ales am întâmpinat dificultăţi la integrarea ofiţerilor noştri în diferite 
comandamente aliate din zonă. După mai puţin de un an, la prima rotire a 

                                                 
3 Statul Major al Forţelor Terestre, Culegerea de lecţii învăţate, Bucureşti, 2004. 
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contingentului, situaţia era deja alta, pentru că managementul pregătirii, deplasării, 
înlocuirii, stabilirii de noi misiuni, acţiunii ofiţerilor în statele majore din Bosnia-
Herţegovina, începea să capete fizionomie asemănătoare celui practicat de NATO a 
cărei parteneri eram la vremea respectivă. 

La fel s-a întâmplat şi în alte teatre de operaţii, în mod deosebit în 
Afganistan sub comandă NATO şi în Irak în cadrul coaliţiei legal constituite pentru 
democratizarea acestei ţări. 

Participarea noastră încă de la început la războiul împotriva terorismului a 
necesitat de asemenea un management compatibil şi interoperabil cu aliaţii sau ca 
membrii ai coaliţiilor constituite în acest scop, pentru că numai astfel poate fi 
înţeles înaltul nivel la care trupele noastre şi comandamentele în care suntem 
prezenţi îşi îndeplinesc misiunile. 

Cu toată aprecierea pentru modul în care ne-am străduit şi reuşit de cele mai 
multe ori să fim interoperabili cu aliaţii sau partenerii au fost şi situaţii în care unele 
soluţii au avut caracter de improvizaţie şi în consecinţă de lipsă de valabilitate pe 
termen lung. 

Vom prezenta un exemplu fără a-l comenta, pentru că prin el însuşi el 
vorbeşte despre precaritatea unor măsuri luate sub presiunea timpului şi pentru a ne 
îndeplini sarcina şi atât, într-un domeniu nemijlocit legat de management cum este 
cel al comunicaţiilor. 

Loc.: Bosnia Herţegovina. 
Eveniment: (det.OLANDA) subunităţile române  integrate în structurile 

altor armate li se pun la dispoziţie legăturile şi conexiunile specifice acestor 
structuri. Detaşamentul are o compunere eterogenă şi subordonări diferite ale 
subunităţilor fapt ce poate conduce la un moment dat, la imposibilitatea 
comunicării şi transmiterii ordinelor şi dispoziţiilor proprii. 

Lecţie învăţată. Propunere: Asigurarea sistemului propriu de legături atât cu 
subunităţile dar şi cu eşalonul superior din ţară, independent de cele asigurate sau 
acceptate de structura în care sunt incluse elementele româneşti4. 

Un aspect deosebit de relevant şi frecvent întâlnit pe linia asigurării 
interoperabilităţii manageriale este cel legat de prevederile regulamentelor noastre 
care nu includ proceduri şi situaţii prezente în documente similare ale aliaţilor. 

Vom prezenta un exemplu din operaţia „Antica Babilonia”, IRAK din care 
rezultă că în asemenea situaţii, soluţia este fie adăugarea la respectiva reglementare 
a unor noi prevederi, fie elaborarea uneia nouă sau adaptarea unui mod de acţiune 
cu aprobarea structurii care are în responsabilitate misiunea respectivă. 

Evenimentul: Pe timpul desfăşurării misiunilor de luptă permanente, B.812 
I. a executat operaţii de luptă la distanţă mare (150-200 km) cu forţe de nivel 
companie întărită. Conducerea unică a forţelor, a trebuit să fie organizată atât 

                                                 
4 Statul Major al Forţelor Terestre, Culegere de lecţii învăţate, Bucureşti, 2004, pp.118. 
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pentru forţele rămase în campusul de bază cât şi pentru cele care executau operaţia, 
situaţie care nu este prevăzută în regulamentele de luptă. 

Lecţia învăţată: Comandantul constituie un „Grup de Comandă” cu care se 
deplasează şi conduce operaţia la distanţa de bază (tabără) batalionului, locţiitorul 
(şeful de stat major) rămânând să asigure controlul forţelor care execută misiunile 
de luptă permanente. Grupul de comandă care conduce operaţia poate să asigure 
conducerea forţelor dislocate în operaţia care execută simultan misiuni diferite, 
comandantul de batalion conducând din PC înaintat toate forţele, asigurând prin PC 
de asalt controlul celor ce acţionează pe altă direcţie (misiune)5. 

În cazul acesta propunerea rezultată din evenimentul de mai sus a fost 
aprobate de Comandamentul Forţelor Terestre şi a devenit executabilă. 

Argumentele invocate, susţinute de lecţiile învăţate în teatrele de operaţii, 
credem că sunt suficient de convingătoare pentru concluzia că managementul în 
domeniul operaţional trebuie făcut interoperabil cu cel din alte ţări NATO, în caz 
contrar fiind imposibilă acţiunea eficientă desfăşurată în comun. 

Este de notorietate şi axiomatic adevărul potrivit căruia logistica a fost, este 
şi va continua să fie principiul vital în orice acţiune militară indiferent de amploare, 
forţe participante, proceduri utilizate, etc. 

Managementul logistic a devenit din ce în ce mai important în perioada 
Parteneriatului pentru Pace şi mai ales după accederea noastră în NATO, datorită 
elementelor nou apărute pe timpul desfăşurării operaţiilor cu participare 
multinaţională. 

Pe lângă faptul că în acest domeniu ne întâlnim cu situaţii neprevăzute mai 
frecvent decât în cel conceptual şi operaţional, acestea sunt de regulă mai greu de 
soluţionat pentru că referindu-se, în primul rând la dotări de toate genurile, 
costurile sunt deosebit de mari şi de aici diminuarea posibilităţii de a fi compatibili 
cu alte armate NATO. 

Cunoaştem problemele generate de combustibilul unic, de parametrii 
tehnicii româneşti aflaţi sub cota aliaţilor şi care o fac inaptă sau puţin utilizabilă în 
zone dificile din punct de vedere climateric, cum este deşertul şi nu în ultimul rând, 
de managementul suportului şi sprijinului logistic, solicitate de o misiune 
multinaţională. 

Vom prezenta în continuare, spre ilustrare, două lecţii învăţate din Irak şi 
Afganistan pentru a vedea cât de important este managementul logistic în vederea 
îndeplinirii misiunilor dar şi faptul că unele soluţii sunt lipsite de consistenţă. 

Loc. IRAK/Antica Babilonia, B 812 I 
Evenimentul: Asigurarea logistică a misiunilor 
Lecţia învăţată: Este necesară stabilirea clară a unei singure structuri care să 

asigure logistic detaşamentul, înaintea introducerii în Teatrul de operaţii cât şi pe 
timpul desfăşurării misiunii. 

                                                 
5 Statul Major al Forţelor Terestre, Culegere de lecţie învăţată semestrul I/2005. 
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Structura logistică abilitată a asigura misiunea să poarte întreaga răspundere 
pentru asigurarea la timp şi de calitate a bunurilor materiale. 

Evaluarea suportului  logistic să se facă de către eşaloanele superioare 
structurii care asigură logistic misiunea. Asigurarea logistică a detaşamentului să nu 
afecteze unitatea de bază. 

Să se studieze posibilitatea achiziţionării unor produse în teatrele de operaţii 
în condiţii avantajoase. 

Structura care a analizat soluţia propusă. Serviciul logistic: Este în curs de 
avizare dispoziţia SMG ce reglementează responsabilităţile diferitelor structuri în 
realizarea sprijinului logistic6. 

Şi o a doua lecţie învăţată de B.26 I/Antica Babilonia, IRAK. 
Evenimentul: Complexitatea misiunilor din Teatrul de Operaţii Irak 

cumulată cu mărimea Zonei de Responsabilitate face necesară mărirea numărului 
de mijloace blindate. 

Lecţie învăţată: Dotarea celor două companii de infanterie cu mijloace 
blindate. 

Structura care a analizat soluţia propusă: Comandamentul 2 Operaţional 
Întrunit: Înzestrarea subunităţilor de infanterie nu este oportună acum. Funcţie de 
perspectiva redislocării, pe o perioadă mai îndelungată a acestor structuri în teatrul 
de operaţii din Irak, se va reanaliza necesitatea dotării cu tehnică de luptă 
specifică7. 

O scurtă analiză a evenimentelor, lecţiilor învăţate şi soluţiilor propuse este 
semnificativă pentru ceea ce presupune realizarea interoperabilităţii pe linia 
managementului logistic, atât de important, vital cum prevede Doctrina Forţelor 
terestre, în toate bazele operaţiilor: în pregătirea  .... şi post conflict. 

Interoperabilitatea managerială în cadrul NATO este o necesitate derivată 
din misiunile îndeplinite în comun fie că este vorba de exerciţii şi simulări, fie că 
ne referim la operaţii în teatru indiferent de natura lor (de luptă, de stabilitate etc.) 
situaţie în care lipsa ei ar putea avea consecinţe deosebit de grave. 

M-am oprit în prezenta comunicare ştiinţifică asupra unui tip de 
interoperabilitate mai puţin studiat, cel privitor la managementul practicat în toate 
nivelurile Armatei României, din convingere că posibilitatea ...... în comun este 
asigurată nu numai de uzitarea aceloraşi concepte, proceduri standard şi materiale 
ci în primul rând de aplicarea la specificul fiecărei situaţii a unui mod unitar de a o 
gestiona, fiind aceasta expresia şi rezultatul compatibilităţii şi interoperabilităţii 
managementului modern, eficient şi integrat existent între toate armatele ţărilor 
care compun Alianţa Nord-Atlantică. 

Este în esenţă vorba de abordarea sistemică a managementului, unii reputaţi 
autori fiind convinşi că ea „creează managerului posibilitatea de a armoniza 

                                                 
6 Statul Major al Forţelor Terestre, Culegere de lecţii învăţate, sem. I/2005, pg.62. 
7 Idem, pg.74. 
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performanţele tehnologice cu cele ale producţiei în vederea obţinerii de produse şi 
servicii capabile să satisfacă la timp un consumator din ce în ce mai exigent”8, În 
armată managerul este comandantul, producţia este  misiunea, produsele şi 
serviciile sunt rezultatul îndeplinirii acestuia, iar consumatorul exigent este câmpul 
de luptă modern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ion Vasilescu, prof.univ.dr. coordonator ..., Eficienţă economică şi performanţă managerială a Organizaţiei, 
Ed.Econimică, Bucureşti, 2003, pg.14. 
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ŞTIINŢA MILITARĂ - COMPONENTA FUNDAMENTALĂ

A GÂNDIRII MILITARE. COMPONENTELE ŞTIINŢEI

MILITARE. OBIECTUL DE STUDIU ŞI COMPONENTELE

ŞTIINŢEI MILITARE

Col.prof.univ.dr. VASILE MARIN*

Abstract: The military science is an epistemological quality. It is related to the

Tulitary field study, one of the oldest and more complex fields of the human society. Its

complexity has required a special internal dynamics of the military science, and also a great

range of relations with other scientific fields. Everything is connected with the idea of

knowledge and explanation of the military phenomenon, a phenomenon which has caused

numerous syncopes of the natural evolution and the progress of the human society. Key

words: science, thinking, theory, practice.

1. Semnificaţia şi specificul gândirii militare, componentă a
domeniului militar şi corolar al ştiinţei militare
Unul dintre subsistemele importante ale sistemului social global este şi

domeniul militar, care include totalitatea ideilor, concepţiilor şi teoriilor
referitoare la război, lupta armată şi forţele armate, precum şi instituţiile,
relaţiile, măsurile şi acţiunile corespunzătoare lor, ce se desfăşoară la un
moment dat, de către un stat pentru promovarea intereselor sale în raporturile
cu alte state. Domeniul militar cuprinde următoarele componente: gândirea
militară, practica militară, teoria militară, politica militară, ştiinţa militară şi
doctrina militară.

Gândirea militară reprezintă o componentă specifică gândirii sociale
fiind alcătuită din totalitatea ideilor, teoriilor şi strategiilor care abordează

* Academia Forţelor Aeriene „HENRI COANDĂ" - Braşov
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fenomenul militar dintr-o epocă dată. Aceasta are o latură practică şi una
teoretică, de teorie militară.

Preocuparea pentru studiul fenomenului militar s-a manifestat încă din
antichitate (Sun-Tzu (cca400-330 î.H.), Xenophon (430-355 î.H.), Flavius
Mauritius Tiberius (539-602), a continuat în evul mediu (Mauritius de Nassau
(1567-1625) şi s-a dezvoltat în mod deosebit după războaiele revoluţiei
franceze şi napoleoniene (Clausewitz (1780-1831), Jomini (1779- 1831), ş.a.

În România, gândirea militară a cunoscut o primă perioadă de afirmare la
voievozii şi conducătorii de oşti din secolele XIV-XVIII, concretizându-se în
acţiuni militare de mare eficienţă şi cu numeroase momente de prioritate pe
plan european. Aceasta s-a afirmat din nou în sec. XIX şi în primele decenii ale
sec. XX, când gânditori şi oameni politici de frunte precum N. Bălcescu
(1819-1852), A. Iancu (1824-1872), M. Kogălniceanu (1817-1891), A. I. Cuza
(1820-1873), teoreticieni militari precum Gh. Slăniceanu (1835-1885), C.
Hârjeu (1856-1928), ş.a., istorici şi sociologi precum N. Iorga (1871-1940) şi D
Gusti (1880-1955) au adus contribuţii însemnate la elaborarea şi dezvoltarea
gândirii militare româneşti moderne.

Gândirea militară circumscrie cunoştinţele referitoare la originea,
cauzele, caracterul şi legităţile războiului, privit nu numai ca stare conflictuală,
ci şi ca fenomen social-istoric, cu implicaţiile pe care acesta le presupune pe
toate planurile.

Concepţiile, teoriile, ideile şi tezele cu privire la factorii materiali şi
spirituali, obiectivi şi subiectivi şi în general de orice natură, care determină sau
influenţează constituirea instituţiilor militare, principiile pregătirii şi ducerii
luptei armate, natura, caracterul şi rolul social-politic, organizarea, înzestrarea
şi pregătirea instituţiilor armatei, a organismului militar alcătuiesc
componentele de bază ale gândirii militare.

Conţinutul gândirii militare înglobează concepţiile», 'teoriile, ideile
rezultate din investigarea fenomenului militar, reflectând interese şi nevoi
dictate de condiţiile concret istorice ale dezvoltării umanităţii.

Gândirea militară este cuprinsă, în primul rând, într-o mare varietate de
lucrări fundamentale, monografii, studii, materiale de opinie, publicaţii,
manuale, dicţionare, etc., care sintetizează cunoştinţele, concepţiile, teoriile şi
ideile referitoare la domeniul în cauză.

În al doilea rând, elemente importante ale gândirii miliare se constituie în
legile, regulamentele şi diversele acte cu caracter nominativ care consfinţesc
sub formă de principii şi norme, rezultatele studierii fenomenelor militare în
concordanţă cu cerinţele puse de organizarea militară, de politica militară
într-un cadru social-politic şi naţional, determinant, într-o epocă dată.

Gândirea militară, ca parte a conştiinţei sociale, reprezintă o reflectare
abstractizată şi generalizată a unor condiţii social-istorice concrete. Conţinutul
şi trăsăturile esenţiale ale gândirii militare sunt, în fiecare etapă, determinate de
caracteristicile economice, politice, ideologice, etc., ale epocii respective.
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Concepţiile şi ideile ce alcătuiesc gândirea militară sunt produsul reflectării
unor realităţi în conştiinţa oamenilor, care au poziţii sociale, economice,
politice diferite, sunt călăuziţi de ideologii diferite, au interese deosebite. Ca
atare, gândirea militară nu se înfăţişează ca un sistem unitar de cunoştinţe, ci ca
o însumare de concepţii, teorii, idei, opinii diverse care aparţin diferitelor
curente de idei.

În etapa actuală, gândirea militară are o structură complexă, incluzând:
ştiinţa militară, ramurile ştiinţelor sociale aplicate în domeniul militar, filozofia
războiului, teoria militară, geografia militară, ştiinţele tehnice militare, ş.a.

În acest context, gândirea militară românească se distinge prin anumite
însuşiri definitorii cum sunt: abordarea consecventă şi sistematică a
fenomenelor şi proceselor militare, receptivitatea faţă de tot ce e nou în ştiinţa
militară, creativitate şi spirit novator, integrarea critică a valorilor trecutului şi
contemporaneităţii, ş.a.

Teoria militară este un domeniu superior de analiză, de cercetare şi de
explicare a fenomenelor militare, a unor laturi esenţiale ale acestuia,
cuprinzând un sistem de idei fundamentale care generalizează practica militară
şi reflectă legile obiective ale luptei armate.

Teoria militară îşi poate îndeplini rolul doar atunci când are o bază
ştiinţifică, când este indisolubil ancorată în practică. Teoria militară în epoca
actuală are un pronunţat caracter pragmatic, preocupările sale fiind strâns
legate de interesele statelor.

Practica militară, latură specializată a domeniului practicii sociale şi
componentă a domeniului militar, este alcătuită din totalitatea măsurilor şi
acţiunilor întreprinse de un stat (grup de state) privind organizarea, înzestrarea,
pregătirea şi instruirea forţelor armate, precum şi cele referitoare la formele şi
procedeele de ducere a acţiunilor de luptă în conformitate cu legile obiective
ale luptei armate.

Practica militară cuprinde două aspecte principale:
 activitatea ce se desfăşoară în timp de pace, respectiv pregătirea populaţiei,

economiei şi teritoriului pentru un eventual conflict sau pentru o situaţie de
criză;

 activităţi ce se desfăşoară în timpul conflictului sau crizei.
Între teoria militară şi practica militară există o legătură indisolubilă, de

intercondiţionare şi determinare.
Practica militară, ca activitate desfăşurată de oameni în scopul obţinerii

victoriei în război, mai cuprinde: producţia, perfecţionarea şi mentenanţa
armamentului şi tehnicii de luptă, acţiunile trupelor de război şi în procesul
instrucţiei, asigurarea tehnico-materială, activitatea organizatorică a
comandanţilor, diferitele experimentări ştiinţifice prin care se verifică
armamentul şi tehnica militară, procedeele noi de luptă şi noile forme de
organizare.
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Pe baza materialului faptic acumulat în practica militară, teoria militară,
în urma generalizării, sintetizării şi abstractizării acestuia formulează opinii,
idei, teze, principii, legităţi, care pot explica dezvoltarea fenomenului militar.

În activitatea militară, teoria militară are un rol important, rolul de
călăuză în acţiune. Oricât de bogată ar fi experienţa militară şi oricât de variate
.ar fi activităţile practice, acestea nu pot suplini lipsa domeniului teoretic.
Practica militară care nu se călăuzeşte după o teorie ştiinţifică, nu-şi poate
îndeplini obiectivele.

În secolul nostru, secolul revoluţiei în afacerile militare, al informaticii şi
tehnologiilor înalte, armamentul şi tehnica de luptă se perfecţionează într-un
ritm rapid, ceea ce determină creşterea cerinţelor faţă de pregătirea teoretică a
personalului militar. Această pregătire nu se poate limita la cunoaşterea
regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare, ci trebuie să cuprindă un cerc larg
de probleme din domeniul ştiinţei militare, al ştiinţelor tehnice militare, al
cunoştinţelor de cultură generală, al ştiinţelor sociale, psihologiei şi pedagogiei
militare, ş.a..

Legat de acest aspect, în lucrarea „Război şi anti-război", Alvin Tofler
făcea următoarea remarcă: „Ideea că Războiul din Golf a fost un război high-
tech, în care elementul uman a fost eliminat din luptă, e fantezie. Fapt este că
forţele trimise de aliaţi în Golf constituiau cea mai bine instruită şi expertă, din
punct de vederee tehnic, armată lansată vreodată în luptă." [1]

Tot Tofler mai aprecia următoarele: „Cu siguranţă, educaţia avansată
din zilele noastre e mai obişnuită în armată decât în cele mai înalte nivele ale
afacerilor. Un studiu recent efectuat de către Centrul de Conducere Creativă
din Carolina de Nord a demonstrat că numai 19% dintre managerii la vârf
americani au obţinut o diplomă post-universitară, câtă vreme remarcabila
proporţie de 88% dintre generalii de brigadă au studii superioare
multilaterale.” [1]

Legat de acelaşi aspect, Alvin Tofler îşi extinde aprecierea, întărind încă
o dată ideea că nivelul pregătirii militarilor s-a extins extrem de mult: „Nivelul
educaţional crescând se manifestă şi în rândul gradelor inferioare. Peste 98%
din efectivele de voluntari în Războiul din Golf erau absolvenţi de liceu - cel
mai înalt procentaj din istorie. Mulţi aveau studii chiar mai avansate." [1]

O semnificaţie deosebită o are cunoaşterea unor particularităţi a
corelaţiei dintre teoria şi practica militară în condiţiile actuale şi mai ales
viitoare.

După cum se ştie, teoria militară s-a limitat timp îndelungat la
generalizarea experienţei războaielor trecute. Mulţi dintre mari comandanţi
considerau că la baza artei militare şi a învăţământului militar trebuie să se
găsească studiul istoriei militare. Această concepţie este justificată, atâta timp
cât schimbările în domeniul militar se produceau relativ lent. Experienţa
militară anterioară, acumulată de multe generaţii şi transmisă sub forma
generalizărilor teoretice, îşi păstra vreme îndelungată însemnătatea, ca izvor
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principal al cunoştinţelor militare. Bazându-se pe experienţa trecutului, marii
comandanţi puteau trece la pregătirea unui nou război, ştiind că acesta nu va
aduce schimbări esenţiale în arta militară. Chiar greşelile care se comiteau în
legătură cu aprecierea elementelor noi aduse de războiul următor, puteau fi
îndepărtate în cursul desfăşurării operaţiunilor militare, fără consecinţe prea
grave, iar experienţa nouă influenţa într-un ritm relativ scăzut dezvoltarea
teoriei militare.

În epoca actuală, situaţia este cu totul alta, de la un război la altul
producându-se schimbări profunde în domeniul militar. Astfel, a avut loc
trecerea de la procedeele de luptă poziţionale în primul război mondial, la
procedeele manevriere, specifice celui de-al doilea război mondial. Şi mai
radicale au fost schimbările în perioada de după cel de-al doilea război
mondial, determinate de implicaţiile militare ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice,
ajungându-se azi la războiul de „nişă", războiul bazat pe reţea, războiul
aerospaţial şi războiul virtual, etc.

Datorită schimbărilor calitative profunde ce au loc la intervale scurte,
generalizarea experienţei trecutului nu mai este suficientă pentru elaborarea
teoretică a noilor teorii şi concepte. în aceste condiţii, funcţia de predicţie a
teoriei militare capătă o însemnătate mult mai mare decât în trecut. Prevederea
caracterului şi conţinutului unui viitor conflict reprezintă punctul de plecare
pentru elaborarea unei strategii militare realiste, pentru rezolvarea justă a
problemelor de organizare, înzestrare şi instruire a forţelor armate, îndeplinirea
acestei sarcini presupune o analiză ştiinţifică a practicii militare contemporane.
Teoria strategică trebuie să ţină seama de raportul de forţe existent astăzi în
lume, de implicaţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice, de evoluţia armamentului şi
tehnicii militare, de consecinţele dezvoltării diferitelor tipuri de arme asupra
scopului de purtare a războiului.

Politica militară, latură a domeniului militar şi politicii generale, este
formată din ansamblul atitudinilor, concepţiilor, relaţiilor, măsurilor şi
activităţilor ce definesc poziţia statului, a grupurilor socio-profesionale şi a
partidelor politice faţă de problemele militare interne şi internaţionale, faţă de
folosirea forţelor şi mijloacelor militare.

Politica militară include atât latura conceptuală, teoretică, cât şi măsurile
adoptate pentru realizarea practică a obiectivelor stabilite.

În politica militară se oglindesc nemijlocit interesele economice şi
politice fundamentale ale acţiunilor şi popoarelor, precum şi ale anumitor
grupuri socio-profesionale.

Ideile şi concepţiile politico-militare sunt cuprinse în programele şi
declaraţiile politice ale partidelor şi guvernelor, în constituţii şi legi, în
doctrinele politice şi militare, în lucrări teoretice consacrate acestui domeniu,
ele fiind traduse în viaţă prin activitatea grupurilor socio-profesionale, a
instituţiilor şi organizaţiilor politice, în mod deosebit prin activitatea
organismului militar. Politica militară este influenţată în mare măsură de
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evoluţia situaţiei internaţionale, a raportului de forţe pe plan mondial.
Apartenenţa la alianţe, coaliţii ori organizaţii militare internaţionale, aderarea
la tratate evidenţiază politica militară a unui stat.

În concepţia statului român, abordarea şi soluţionarea problemelor de
ansamblu ale apărării ţării formează obiectul politicii apărării naţionale.

Politica apărării naţionale reprezintă o concepţie cuprinzătoare despre
apărarea patriei, care vizează ansamblul acţiunilor, căilor, mijloacelor,
metodelor folosite în acest domeniu, în concordanţă cu întreaga dezvoltare a
societăţii ţinând seama de tendinţele ce se manifestă în evoluţia situaţiei
internaţionale.

Aceasta dirijează şi coordonează toate resursele de care depinde apărarea
ţării cum sunt: mijloacele economice, politice, mijloacele cercetării ştiinţifice
şi tehnologice, mijloacele psihologice, juridice, culturale, educaţionale, ş.a.. În
condiţiile actuale, accentul principal trebuie pus pe dezvoltarea
economico-socială, pe folosirea mijloacelor politice şi diplomatice pentru
întărirea securităţii şi independenţei naţionale, pe dezvoltarea largă a cooperării
internaţionale, în primul rând în domeniul politic, militar, economic şi al
drepturilor omului.

2. Teoria militară - conţinutul şi funcţiile îndeplinite
Aşa cum am văzut anterior, teoria militară, parte a domeniului militar şi

totodată, domeniu specific de analiză, cercetare şi explicare a fenomenului
militar în ansamblul său sau a unor laturi esenţiale ale acestuia, cuprinde un
sistem de idei fundamentale care generalizează practica militară şi reflectă
legile obiective ale luptei armate. In sens larg, teoria miliară influenţează toate
direcţiile şi modalităţile de cunoaştere a fenomenului militar, respectiv ştiinţa
militară, arta militară, ştiinţele tehnice militare, concepţiile filozofice, politice,
sociologice, economice, psihologice cu privire la război şi armată.

În sens restrâns, teoria militară se referă la o anumită latură, ramură
problematică sau concepţie a acţiunilor militare, cum ar fi spre exemplu: teoria
organizării şi mobilizării forţelor armate, teoria conducerii trupelor, teoria
războiului limitat, teoria războiului în reţea, etc..

Evoluţia teoriei militare este rezultatul unui îndelungat proces istoric de
achiziţionare necontenită de noi cunoştinţe, de trecere de la esenţe mai puţin
profunde către esenţe tot mai profunde. în cadrul acestui proces, teoria militară
a trecut prin mai multe stadii, îmbrăcând forme diferite, evoluând de la arta
militară la ştiinţa militară.

Această ordine istorică a apariţiei artei şi ştiinţei militare are o justificare
profundă. Oamenii învaţă mai întâi să-şi coordoneze, în activitatea practică,
acţiunile în conformitate cu scopul urmărit şi natura obiectivului şi de-abia mai
târziu ajung să descopere cauzele, necesităţile care guvernează un domeniu sau
altul al vieţii sociale şi să le oglindească sub forma unui sistem teoretic de
noţiuni, principii, legi, deşi ordinea logică este, de fapt, inversă.
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În Europa, primele cunoştinţe militare se găsesc în operele istoricilor
antichităţilor greceşti, printre care mai cunoscut este Xenophon (430-355 î.H),
filozof şi general atenian, care prezintă în lucrarea „Cyropedia", păreri asupra
organizării, completării, instruirii şi educării trupelor.

În Roma antică apar atât lucrări de istoria militară cât şi lucrări de tactică
militară. Printre autorii mai cunoscuţi îl amintim pe Frontinius cu opera sa
„Stratageme" şi pe Onosandros cu lucrarea „Îndrumări pentru comandanţi".

De asemenea, între gânditorii militari ai antichităţii un loc important 1-a
ocupat Vegetius care, în lucrarea „Note asupra activităţii militare" şi-a propus
să sintetizeze experienţa de luptă a armatei romane.

În perioada evului mediu timpuriu se impune tratatul de strategie al
generalului bizantin Flavius Mauritius Tiberius (539-602), care adaugă la
cunoştinţele antichităţii clasice experienţa militară dobândită de imperiul
bizantin în lupta cu popoarele migratoare.

Epoca modernă va dezvolta mai departe cunoştinţele antichităţii şi
evului mediu. în această perioadă a înflorit teoria militară sub forma artei
militare, marcată de apariţia lucrării „Tratat de artă militară", scris de Niccolo
Machiavelli (1469-1527), cel mai de seamă gânditor militar al Renaşterii. Nota
distinctă a perioadei dezvoltării teoriei militare sub forma artei militare o
reprezintă inexistenţa, chiar în cadrul aceleiaşi armate, a unor principii unice de
conducere şi desfăşurare a luptei.

Marii comandanţii, depozitarii artei militare îşi formau, de regulă,
cultura militară studiind istoria războaielor şi experienţa de luptă a celor mai
străluciţi înaintaşi ai lor, reţinând ceea ce considerau că ar constitui principii şi
reguli de organizare şi conducere a luptei.

Odată cu apariţia armatelor de masă şi înmulţirea activităţilor de
comandament cărora comandantul nu putea să le mai facă faţă singur, acesta
trebuia să fie ajutat tot mai mult de un stat major. Pentru călăuzirea statului
major în elaborarea planurilor de luptă şi a comandanţilor de armate, care
acţionau independent, a devenit necesară adoptarea din timp, în vederea
realizării unităţii de concepţie şi acţiune, a unui sistem de principii unice cu un
caracter de mare generalitate, care să oglindească concepţia statului privind
caracterul viitorului război, organizarea luptei, instruirea trupelor şi folosirea
lor în luptă. Aceste principii încep să se predea tuturor ofiţerilor în şcolile şi
academiile militare.

Iau naştere strategiile militare ale statelor europene, prin generalizarea
experienţei războaielor Revoluţiei franceze şi a războaielor napoleoniene, de
către teoreticieni ca arhiducele Carol (1771-1847), A.H. Jomini (1779-1869),
K. Clausewitz (1780-1831) şi alţii.

Necesitatea elaborării unei strategii militare sub forma unui sistem
oficializat de principiile fundamentale de ducere a luptei armate este
argumentată de către teoreticianul român, generalul Hîrjeu astfel: „Când
armatele erau mici un Napoleon, un Frederich aveau o acţiune directă pe
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câmpul de bătaie... Astăzi, comandantul nu mai poate - ca rezultat al întinderii
fronturilor - conduce direct acţiunile de luptă. Este deci necesară însuşirea de
către toţi ofiţerii a unor principii directoare, care sunt în măsură să asigure,
alături de disciplină, unitatea de acţiune în vederile comandantului general."
[2]

Evoluţia teoriei militare cunoaşte noi dimensiuni prin contribuţia lui K.
Clausewitz (1780-1831) şi a altor gânditori militari care vor configura ştiinţa
militară prin elaborarea legilor şi principiilor luptei armate.

Teoria militară şi-a configurat un rol şi în cadrul gândirii militare, un
sistem de funcţii dintre care cele mai importante sunt cea cognitiv-explicativă
şi cea predictivă. îndeplinind funcţia cognitiv-explicativă, teoria militară
dezvăluie originea, esenţa şi cauzele războiului, legăturile lui cu alte fenomene
sociale, factorii de care depinde obţinerea victoriei în război, conţinutul
formelor şi procedeelor de acţiune militară. Prin funcţia predictivă, teoria
militară asigură prevederea caracterului unui viitor război, determină
implicaţiile militare ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi principalele direcţii sau
tendinţe în evoluţia armamentului şi tehnicii de luptă.

Teoria militară modernă a cunoscut un proces amplu de dezvoltare pe
baza multiplelor procese novatoare ale fenomenului militar contemporan,
conturându-se un evantai de discipline cum sunt: ştiinţa militară» ştiinţele
tehnice militare (balistică, navigaţie militară, topografie, aeronautică, etc.),
filozofia războiului, concepţiile despre război şi armată (politice, economice,
biologice, sociologice, psihologice, pedagogice, juridice, etice, etc.).

Ştiinţa militară îşi găseşte aplicare în practică prin strategia militară care,
la rândul ei, pune ştiinţei militare probleme prin soluţionarea cărora aceasta se
dezvoltă, se îmbogăţeşte. Strategia militară valorifică nu numai cunoştinţele
oferite de ştiinţa militară, ci şi de alte ştiinţe şi discipline ştiinţifice. Ştiinţele
sociale, de exemplu, pun la dispoziţia ştiinţei militare teze, idei apte să
faciliteze găsirea soluţiilor optime pentru sporirea valorii factorilor
economico-sociali în întărirea forţei militare, evaluarea corectă a implicaţiilor
militare ale revoluţiei în afacerile militare. Sociologia şi psihologia socială
ajută la fundamentarea soluţiilor optime de organizare şi conducere a
activităţilor militare, la descifrarea raporturilor dintre puterea armată şi
societate, dintre om şi tehnica de război, a influenţelor pe care le exercită
schimburile din structura social-economică asupra fenomenului militar; ştiinţa
politică furnizează concluzii utile pentru înţelegerea corelaţiei dintre război şi
politică, dintre strategia politică şi cea militară, a implicaţiilor politice ale
dezvoltării armelor moderne, pentru fundamentarea relaţiilor dintre statele şi
altele, care au mare însemnătate şi pentru strategia militară.

Un rol de prim rang în elaborările strategice îl joacă ştiinţele economice,
fără cunoaşterea cărora este de neconceput soluţionarea unor probleme cum
sunt raportul dintre război şi economie, utilizarea potenţialului economic în
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scopul întăririi capacităţii de apărare, pregătirea economiei naţionale pentru
apărare etc..

O mare însemnătate în fundamentarea strategiei militare o are ştiinţa
istoriei, întrucât fără cunoaşterea istoriei, a învăţămintelor ei, fără valorificarea
tradiţiilor istorice strategia militară ar fi lipsită de rădăcinile naţionale.

Ştiinţele tehnice sunt indispensabile în realizarea orientărilor strategice
privind dotarea forţelor armate cu armament şi mijloace tehnice de luptă
corespunzătoare necesităţilor impuse de războiul modern, de organizarea
forţelor luptătoare, de caracteristicile teatrului de acţiuni militare, de modul de
acţiune şi starea tehnico-materială a trupelor inamice, etc.

3. Obiectul de studiu şi componentele ştiinţei militare
„Ştiinţa militară reprezintă un sistem unitar de cunoştinţe referitoare la

legile şi principiile luptei armate, la formele de organizare, pregătire şi
întrebuinţare a forţelor armate în război, la procedeele şi metodele de ducere a
acţiunilor militare." [3]

Această definiţie reflectă în mod corespunzător obiectului ştiinţei
militare. După cum se ştie, scopul fundamental al fiecărei ştiinţe, exprimat în
obiectul ei de studiu, îl constituie cunoaşterea legilor care guvernează
fenomenele din domeniul respectiv, precum şi cerinţele aplicării acestora în
activitatea practică. Ca urmare, ştiinţei militare îi revine sarcina de a cunoaşte,
a descoperi şi a formula legile luptei armate. Fără cercetarea acestor legi, ea
şi-ar pierde obiectul de studiu, caracterul ştiinţific şi odată cu acestea, întreaga
teorie şi practică militară ar fi dominată de subiectivism şi arbitrar.

Cunoaşterea legilor luptei armate este importantă din punct de vedere
teoretic şi necesară din punct de vedere practic. Ea constituie condiţia
fundamentală, punctul de plecare în elaborarea principiilor luptei armate, a
formelor şi procedeelor acţiunilor militare, a regulilor şi normelor organizării şi
ducerii cu succes a acestora. înţelegerea conţinutului legilor luptei armate
înseamnă, de fapt, cunoaşterea realităţilor câmpului de luptă, a dinamicii sale,
ceea ce asigură oferirea militarilor a posibilităţii anticipării ştiinţifice privind
modul de pregătire şi ducere a acţiunilor de luptă. Ea reprezintă baza pregătirii
personalului militar care trebuie să cunoască temeinic conţinutul legilor luptei
armate şi să aplice cerinţele lor în procesul instructiv-educativ, în întreaga
activitate.

Din definiţie rezultă, de asemenea, că ştiinţa militară constituie un sistem
militar de cunoştinţe, bine închegat şi bine structurat. Realizarea acestui sistem
este rezultatul unui îndelungat proces a vizat domeniul cunoaşterii artei în a
conduce oştile în luptă.

Astfel, gânditorii militari şi comandanţii de oşti ai lumii antice - chinezi,
greci, romani - s-au preocupat de descrierea unor bătălii, de generalizarea
experienţei acestora şi pe această bază au elaborat principii ale organizării şi
instruirii armatelor.
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Odată cu lărgirea ariei de preocupări, obiectul de studiu al ştiinţei
militare depăşeşte problematica artei militare, adică a strategiei şi tacticii. Pe
lângă arta militară, apar şi se conturează şi alte părţi componente (ramuri) ale
ştiinţei militare.

Procesul istoric al formării şi dezvoltării ştiinţei militare a fost sinuos, cu
etape de înflorire şi cu perioade de stagnare, dar caracteristica sa principală a
fost permanenta tendinţă de dezvoltare şi de perfecţionare. Această tendinţă
devine mai evidentă în epoca modernă, îndeosebi în perioada războaielor
revoluţiei franceze şi apoi napoleoniene, când problematica ştiinţei militare
cunoaşte un proces de consolidare, lărgire şi diversificare, rezultând idei de
certă valoare teoretică concomitent cu o evidentă îmbogăţire a practicii
militare. În cadrul acestor preocupări, obiectul de studiu al ştiinţei militare
vizează tot mai mult cunoaşterea legilor războiului şi pe această bază,
elaborarea principiilor organizării şi ducerii luptei armate. Este epoca marcată
de contribuţia unor remarcabili teoreticieni militari (Clausewitz, Jomini şi alţii)
privind fundamentarea principilor generale ale luptei armate, continuată apoi
de o pleiadă de gânditori şi specialişti militari care clădesc cu pasiune şi migală
edificiul ştiinţei militare moderne, continuându-i şi adâncindu-i obiectul de
studiu cu noi concluzii şi idei valoroase.

În procesul edificării ştiinţei militare moderne, problematica acesteia a
căpătat un conţinut nou, mai profund şi mai complex, vizând esenţa social-
politică a războiului, caracterul, fizionomia şi trăsăturile sale în strânsă
corelaţie cu ansamblul dezvoltării sociale.

Rezultă că edificarea ştiinţei militare, conturarea ei şi aprofundarea
obiectului ei de studiu au străbătut un îndelungat proces istoric în cadrul căruia
cunoştinţele disparate asupra războiului s-au constituit într-un sistem logic de
categorii şi legi. Acest sistem categorial cuprinde noţiunile de bază cu privire la
război şi lupta armată, cu care ştiinţa militară operează în scopul cunoaşterii
legilor şi principiilor luptei armate şi aplicării cerinţelor acestora în pregătirea
şi ducerea acţiunilor militare.

Ştiinţa militară studiază războiul pornind de la ceea ce îi determină
esenţa, având ca scop identificarea legilor ce guvernează acest element
caracteristic, fundamental al războiului care este lupta armată. Totodată,
studierea fenomenului război nu poate fi realizată în afara conexiunii generale a
fenomenelor vieţii sociale ci doar în cadrul condiţionărilor sale determinate de
un ansamblu de factori economici, politici, ştiinţifici, morali, naţionali, etc. Ca
atare, ştiinţa militară cercetează şi defineşte factorii obiectivi şi subiectivi, cu
acţiune permanentă şi temporară, care influenţează şi hotărăsc desfăşurarea şi
rezultatele conflictelor armate, conţinutul acestor factori şi raporturile dintre ei.
fundamentează principiile de bază ale organizării, pregătirii conducerii forţelor
in război.

Studiind conflictele armate, ştiinţa militară descoperă şi detaşează ceea
ce este esenţial, repetabil în desfăşurarea lor, elementele care se disting prin
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maximă generalitate, care au un caracter universal şi, sintetizând rezultatele
investigaţiilor, pune în evidenţă legile obiective ale războiului în general,
formulează principii generale, şi criterii de apreciere a naturii proceselor şi
fenomenelor militare. Prin studiul şi generalizarea teoretică a experienţei în
război, ştiinţa militară fundamentează idei călăuzitoare, norme, reguli privind
activitatea practică de pregătire a forţelor şi mijloacelor în vederea unui anumit
război.

Dacă, în general, ştiinţa – care reprezintă cunoştinţe sistematizate –
apare atunci când începe studierea specială a proprietăţilor diferitelor obiecte şi
fenomene din natură, având drept scop sintetizarea faptelor şi datelor, ştiinţa
militară se implică atunci când fenomenul război este studiat în esenţa lui şi pe
baza materialului astfel adunat, se fac generalizări teoretice, formulându-se
legi, teorii, axiome structurate într-un sistem închegat, clădit după anumite
principii, după o metodologie cât mai amplu fundamentată.

Ştiinţa militară încorporează într-un studiu unitar, laturi bine
sistematizate ale fenomenului militar, dintre care cele mai importante sunt
materialul faptic acumulat de-a lungul procesului său de dezvoltare,
generalizările teoretice făcute pe baza analizei materialului faptic şi
interpretarea filozofică a acestor generalizări.

În calitate de ştiinţă socială particulară, ştiinţa militară are un conţinut
bogat şi o problematică complexă şi diversificată. Gradul ei de complexitate se
reflectă evident în structura sa.

La început, în perioada de formare a ştiinţei militare, structura ei a fost
relativ simplă. Ştiinţa militară includea în structura ei strategia, tactica,
artileria, fortificaţiile şi istoria militară.

Ulterior, în compunerea ştiinţei militare au intrat şi alte ramuri, astfel
încât, în prezent ea cuprinde: teoria generală, arta militară, istoria militară,
geografia militară, teoria organizării militare, teoria instruirii trupelor, logistica
militară, teoria conducerii militare ş.a.

Teoria generală a ştiinţei militare constituie, cadrul teoretic de ansamblu
ce uneşte într-un tot închegat, ramurile ştiinţei militare.

Scopul ei principal constă în studierea, descoperirea şi formularea legilor
şi principiilor luptei armate. Problematica ei este complexă, cuprinzând:
obiectul şi conţinutul ştiinţei militare, sistemul ei categorial, metodele şi
metodologia specifică etc. Pe această bază, teoria generală studiază caracterul
şi natura luptei armate, legile ce o guvernează, acţiunea factorilor care
influenţează şi determină desfăşurarea şi deznodământul războiului.

Arta militară constituie o ramură, importantă a ştiinţei militare şi
cuprinde totalitatea cunoştinţelor ştiinţifice privind principiile, metodele,
procedeele şi regulile de pregătire şi ducere a acţiunilor militare atât în
ansamblul lor, cât şi a celor desfăşurate de fiecare categorie de forţe ale armatei
şi genurile de arme în parte, a tuturor forţelor participante.
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Conţinutul artei militare este structurat pe două laturi principale: una
teoretică, adică teoria artei militare şi alta practic - aplicativă, care se referă la
pregătirea şi ducerea acţiunilor militare. Între ele există o unitate indisolubilă.
În timp ce teoria este confruntată şi verificată în practica militară, la rândul ei
aceasta din urmă, pe baza generalizării experienţei, îmbogăţeşte şi
perfecţionează conţinutul teoretic al artei militare. Deoarece arta militară aplică
legile luptei armate, studiate şi dezvăluite de teoria generală a ştiinţei militare,
ea are un profund conţinut obiectiv, cu valoare generală, universală. Dar,
cerinţele acestor legi, reflectate în principii şi reguli ale luptei armate, sunt
aplicate în condiţii concrete determinate la rândul lor de interesele şi
posibilităţile statului respectiv, de orientarea sa strategică, de conţinutul şi
structura sistemului său militar, de poziţia geo-strategică, de tradiţiile militare
etc.

Pe fundamentul ştiinţei militare, gândirea militară românească a intrat şi
străbate, în ultima perioadă profunde schimbări calitative. Rolul lor principal îl
constituie fundamentarea unei arte militare cu un profund conţinut ştiinţific.

Ca teorie Ştiinţifică, arta militară are o structură complexă şi
diversificată, compusă din următoarele părţi componente: strategia, arta
operativă şi tactica.

Strategia militară este partea care prezintă o deosebită importanţă în
cadrul artei militare şi cuprinde un sistem de cunoştinţe şi principii referitoare
la conducerea războiului în ansamblu, a campaniilor militare şi a operaţiilor
strategice. Ea studiază problemele cu privire la caracterul viitorului război,
pregătirea ţării şi a armatei în vederea ducerii acestuia, elaborarea planurilor de
război, categoriile de forţe armate şi folosirea lor într-un viitor război, pentru
realizarea scopurilor politice ale acestuia, formele şi procedeele de ducere a
luptei armate ş.a.. Strategia militară exprimă raportul dintre latura politică şi
cea militară a războiului, stabileşte la nivelul cel mai înalt modalităţile de
folosire a tuturor forţelor şi mijloacelor destinate îndeplinirii scopurilor
războiului respectiv. Rolul ei conducător în cadrul artei militare se manifestă
prin faptul că orientează şi direcţionează arta operativă şi tactica, încadrând
acţiunile acestora într-o concepţie unică, în vederea îndeplinirii scopului
strategic.

Arta operativă este un domeniu mai nou al artei militare, constituită ca o
disciplină de sine stătătoare în cadrul acesteia, care se ocupă cu studiul teoretic
şi practic al pregătirii şi ducerii operaţiilor forţelor terestre, forţelor aeriene şi
forţelor navale. Ea elaborează principiile, regulile şi procedeele de pregătire şi
ducere a operaţiilor în consens cu legile luptei armate, mijloacele create de
ştiinţa şi tehnica modernă şi caracteristicile teatrelor de acţiuni militare.

Tactica este o parte componentă a artei militare care se ocupă cu studiul
luptei desfăşurate pe uscat, în aer şi pe mare de către marile unităţi tactice, de
către unităţi şi subunităţi. Ea elaborează principiile, procedeele, formele şi
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metodele de pregătire şi ducere a luptei. Ca şi celelalte părţi componente ale
artei militare, tactica are o latură teoretică şi una practic - aplicativă.

Deşi se reprezintă ca domenii distincte, totuşi cele trei părţi componente
ale artei militare constituie un tot unitar, fiind într-o strânsă corelaţie. în timp ce
strategia se ocupă cu elaborarea principiilor fundamentale ale conducerii de
ansamblu a războiului, campaniilor şi operaţiilor strategice, arta operativă
studiază şi stabileşte principiile ducerii operaţiunilor executate pe uscat, în aer
şi pe mare de către mari unităţi operative, tactica elaborează principiile,
procedeele şi regulile de pregătire şi ducere a luptei.

Istoria militară studiază războaiele (campaniile) ce s-au desfăşurat de-a
lungul istoriei universale, dezvoltarea armatelor şi tehnicii militare, în scopul
desprinderii unor concluzii şi învăţăminte folositoare pentru cunoaşterea şi
înţelegerea fenomenelor actuale şi de perspectivă ale evoluţiei şi fenomenului
militar.

Geografia militară se ocupă cu studiul fenomenelor geo-climatice şi
implicaţiile acestora asupra luptei armate, a teritoriului ca teatru de acţiuni
militare, cu natura şi configuraţia terenului desprinzând concluzii cu privire la
potenţialul de război şi la modul de întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor
participante la ducerea acestuia.

Teoria organizării militare este o ramură a ştiinţei militare strâns legată,
în special, de arta militară. Ea se ocupă cu elaborarea principiilor ştiinţifice ale
organizării armatelor, ale dezvoltării proporţionale a diferitelor categorii de
forţe armate şi diferitelor arme, stabilirea elementelor lor componente şi a
proporţiilor dintre ele, precum şi elaborarea principiilor sistemului de
mobilizare şi completare cu personal.

Teoria instruirii trupelor se ocupă cu elaborarea principiilor, formelor şi
metodelor de instruire a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi, pentru
însuşirea cunoştinţelor şi formarea calităţilor morale şi a deprinderilor necesare
organizării şi ducerii acţiunilor militare.

Alături de aceste ramuri însemnate ale ştiinţei militare, mulţi autori
contemporani consideră că şi-au câştigat un loc distinct unele noi ramuri:
logistica şi administraţia militară, teoria conducerii militare, pedagogia şi
psihologia militară, economia militară, etc.

Logistica militară se defineşte ca un sistem complex alcătuit din structuri
şi instituţii specifice, din mijloace materiale şi forţe umane, precum şi din
concepţii, reguli, norme, acte normative şi activităţi care au ca scop să asigure
baza tehnică, materială, financiară, medicală, transport, prestări de servicii
necesare ducerii războiului.

Teoria conducerii militare se ocupă cu elaborarea principiilor pregătirii
şi ducerii acţiunilor militare cu o anumită eficienţă.

Totodată trebuie arătat că, în etapa actuală se remarcă o tendinţă
puternică de lărgire a conţinutului ştiinţei militare, determinată îndeosebi de
următoarele fenomene:
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 schimbarea caracterului luptei armate în diferitele sfere, diferenţierea
şi integrarea cunoştinţelor ştiinţifice militare;

 creşterea rolului ştiinţelor sociale în înţelegerea unor procese ale
războiului, determinate îndeosebi de implicaţiile revoluţiei în
afacerile militare;

 sporirea importanţei pregătirii economice şi psihologice a ţării şi a
forţelor armate, a tuturor elementelor sistemului militar şi, ca urmare
a acestui fapt, creşterea numărului de discipline social-militare de
contact şi amplificarea legăturilor lor cu ştiinţa militară;

 creşterea ponderii cunoştinţelor tehnice, extinderea şi aprofundarea
relaţiilor ştiinţei militare cu ştiinţele naturii şi cele tehnice;

 matematizarea ştiinţei militare în general şi a artei militare în special,
ce se manifestă îndeosebi prin modelarea acţiunilor de luptă,
întrebuinţarea pe scară largă a metodelor matematice şi cibernetice,
la cercetarea problemelor strategice, operative şi tactice, precum şi
fundamentarea lor cu ajutorul criteriilor cantitative şi calitative;

 întrebuinţarea pe scară largă a ciberneticii la toate nivelurile de
conducere şi drept urmare, generalizarea utilizării în forţele armate a
sistemelor automatizate de conducere.

Prin urmare, este de reţinut că în urma acestor tendinţe în dezvoltare, au
fost incluse de către unii autori contemporani în sfera ştiinţei militare şi a altor
ramuri ştiinţifice cum sunt: disciplinele socio-militare de contact (economia
militară, psihologia militară, pedagogia militară, dreptul militar, etc.),
disciplinele tehnice militare (topografia militară, cibernetica militară,
construcţia tehnicii militare şi armamentului etc.).

BIBLIOGRAFIE

[1] Alvin Tofler, Război şi anti-război, Editura ANTET, Bucureşti, 1995
[2] General C.M. Hîrjeu, Rostul cuvintelor: disciplină, iniţiativă, Bucureşti,

1907, p.112
[3] Lexicon militar, Editura Militară, Bucureşti, 1980



APRECIERI DESPRE ADMINISTRAŢIE,  

ÎNTRE NECESITATE ŞI ECONOMIE 

 

 
Locotenet colonel Lucian MAFTEI 

 

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” 

 

 

 Abstract: When the first computres became part of our work in military 

environment, many believed that the time for less personnel and no paper in administrative 

branch has arrived. This time hasn’t arrived yet, or, at least, this is the reality that we still 

face. This fact doesn’t make us more dynamic, more efficient, more flexible, and not even 

happier. So, maybe is time to look at a new approach and to find out what is to be changed.    

 

 

 Dacă evoluţia carierei noastre militare ar impune cu stricteţe 
parcurgerea unei perioade de timp de minim, să spunem, douăzeci şi patru de 
luni, într-o funcţie de execuţie cu specific pur administrativ, este foarte 
probabil ca acea perioadă să fie cea de care ne-am aduce aminte fără nici un 
pic de bucurie, sau mulţumire. Se pune, fireşte, întrebarea de ce ar fi aşa? 
Cine a avut ocazia să lucreze într-o asemnea funcţie, fie ca urmare a formaţiei 
proprii, fie ca urmare a unui concurs de împrejurări impus sau întâmplător, 
poate să găsească repede răspunsul: „hârtiile” şi mai ales „circuitul” lor. 
Există însă convingerea că foarte mulţi dintre noi au, chiar dacă nu au ocupat 
dedicat o asemenea funcţie, o neplăcută experienţă legată de „hârtii”.  
 
 Înainte de toate este necesar să revenim, spre aducere aminte, asupra 
modului în care „administraţia” este definită şi, eventual, să găsim acele 
definiri care fac legătură cu domeniul militar. Astfel:  
ADMINISTRÁŢIE, administraţii, s.f. 1. ... 2. Parte a armatei care se ocupă 
cu organizarea, întreţinerea, completarea şi mobilizarea forţelor armate, 
precum şi cu probleme privitoare la ordinea interioară a trupelor. ♦ 
Conducerea politică-administrativă a unui stat, a unei regiuni etc. (ocupate), 
exercitată de militarii ocupanţi. – Din (1) fr. administration, lat. 
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administratio, (2) rus. administraţiia. [1] 
Administration = the management and direction of a government, business, 
institution, or the like. [2] 
administration / administration 1. The management and execution of all 
military matters not included in tactics and strategy. 2. The internal 
management of units. [3] 
 
 Având în vedere cunoaşterea generală a fenomenului militar, precum şi 
modul în care vedem că acest concept este definit, putem considera, dintr-o 
altă perspectivă, că în domeniul militar administraţia este legată de acel 
complex de activităţi care are ca scop aplicarea unei proporţii optime între 
resursa umană, materială şi financiară astfel încât să asigure funcţionarea 
eficientă, în baza normelor legale, a unei structuri militare, pe care o vom 
denumi generic unitate militară, tocmai în ceea ce o asemenea structură 
presupune: îndeplinirea misiunilor militare, de instruire şi/sau acţiuni reale. 
Din nefericire, constatăm că dimensiunea administrativă a activităţii într-o 
unitate militară este cea care afectează cel mai mult funcţiile sale cele mai 
importante prin consumarea unui volum foarte mare din timpul care altfel ar 
putea fi alocat pregătirii şi instruirii.  Acest fapt este urmare a unor prevederi 
regulamentare ce impun constrângeri nejustificate şi care conduc la  
supraaglomerarea comandanţilor şi a statelor lor majore cu documente care 
trebuie întocmite corect şi la timp, dar a căror justificare ori utilitate este, cel 
puţin pentru unele din ele, discutabilă. Este o ralitate neconfortabilă, mai ales 
în condiţiile impuse de procesul de restructurare a Forţelor Armate care se 
caracterizează printr-o certă dominantă: reducerea personalului.  
 Nu vom căuta exemple, nu vom face analize ale acestei stări de fapt 
deoarece nu acesta este scopul acestei lucrări. Este însă timpul să 
conştientizăm că există azi condiţiile, dar şi necesitatea de a schimba modul 
tradiţional de a ne ocupa de aspectele care ţin, generic, de administraţie în 
unităţile noastre militare.  

Că acest fapt se impune tot mai pregnant în ultimul timp o dovedeşte o 
sumă de realităţi ce nu pot fi ignorate. O dovedeşte, în primul rând,  
activitatea noastră curentă în domeniul administraţiei derulată în mediul 
militar care reclamă tot mai mult în ultimii ani alinierea la standardele 
activităţilor similare din viaţa civilă datorată prevederilor actelor normative, 
mai cu seamă cele care au conexiune cu legislaţia muncii, cu învăţământul, cu 
asigurările sociale, cu activităţile de patrimoniu. Este apoi nevoia de a deţine 
un sistem integrat, valabil şi recunoscut de toate entităţile militare ce aparţin 
atât structurilor centrale cât şi categoriilor de forţe. Un alt argument imoprtant 
este statutul de membru NATO pe care îl are statul nostru, statut care oferă 
drepturi, dar impune şi obligaţii. Participarea activă a efectivelor forţelor 
armate româneşti în diferite teatre de operaţii a fost mai mereu condiţionată de 
capacitatea de a susţine acele efective în teatru, de a le asigura un suport 
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logistic adecvat, de a întreprinde o serie de activităţi administrative care să le 
facă eficiente în cadrul Alianţei. Nu în ultimul rând, acest gen de activităţi 
trebuie să deţină un anumit grad de interoperabilitate care să facă rapidă 
integrarea în structurile Alianţei a forţelor dislocate în teatru şi funcţionarea 
ulterioară a acestora, fără sincope.  

 
Ca atare, ceea ce considerăm că este necesar este o schimbare completă 

a modului de abordare, care să fie orientată către era tehnologiei informatice a 
tuturor proceselor care ţin de domeniul administraţiei în armată. Această nouă 
abordare se poate dovedi mult mai eficientă, flexibilă, pentru a se adapta la 
cerinţele viitorului şi adecvată caracteristicilor tot mai des impuse a tuturor 
opreaţiilor militare derulate în ultimii ani, acelea de a fi multinaţionale şi 
intercategorii de forţe armate. Este nevoie de o angajare totală a tuturor 
liderilor militari pentru a sprijini efortul financiar iniţial presupus de o 
asemenea întreprindere, dar şi de a acţiona în direcţia schimbării de 
mantalitate, de la a face lucrurile aşa cum am fost obişnuiţi şi ştim mai bine, 
la a le face de o manieră cu totul nouă, dificilă şi provocatoare la început, dar 
cu certe beneficii de lungă durată legate de eficienţă şi calitate, ulterior. 

Ceea ce se doreşte este ca întregul ansamblu de documente care se 
procesează în domeniul administraţiei militare să se realizeze în mediul 
electronic. Baze de date, formulare, date de personal, acte care justifică 
acţiuni patrimoniale trebuie întocmite, prelucrate şi chiar aprobate, în format 
electronic. Acest mod de lucru impune practic existenţa unui sistem 
informatic integrat care să aibă o pondere însemnată în domeniul logistic, de 
personal şi juridic, cu baze de date capabile să interacţioneze unele cu altele. 
Corespondenţa neclasificată şi, cu luarea măsurilor specifice de securitate, cea 
cu diverse niveluri de clasificare trebuie purtată, şi mai ales recunoscută, în 
mediul electronic. Avantajele considerăm că sunt evidente, nuami dacă avem 
în vedere sistemul actual bazat pe poştă, fie ea cea militară. Chiar dacă acest 
sistem funcţionează bine, el se bazează pe un mod de lucru învechit care nu 
mai este eficient pentru noile cerinţe, dar mai ales nu se poate baza şi nu este 
integrat altor sisteme. Ne vom confrunta în continuare cu aceste disfuncţiuni 
atâta timp cât vom încerca să suprapunem şi să operăm în paralel atât cu 
sisteme noi, cât şi cu cele vechi. Este nevoie de o decizie tranşantă, bazată 
însă pe îndeplinirea tuturor condiţiilor ca o astfel de schimbare să devină 
operabilă imediat. 

În esenţă, aceste condiţii se referă la pregătirea graduală a sistemului. 
Această pregătire ar putea începe prin înlocuirea corespondenţei clasice cu 
cea electronică. Sunt deja paşi făcuţi în această direcţie şi sunt relativ dese 
ocaziile în care purtăm corespondenţă cu partenerii noştri în mediul 
electronic. Se întâmplă aceasta mai ales cu partenerii externi, dar şi în acele 
instituţii unde sunt implenetate reţele locale. Documentele nu numai că 
trebuie lucrate pe computer, dar ele trebuie să poată circula între structuri, fie 
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pentru modificare şi/sau completare atunci când e vorba de proiecte în 
derulare, fie pentru avizare şi aprobare, atunci când e vorba de documente 
finalizate. Avem la îndemână instrumente de acum simple, cum ar fi 
semnătura electronică şi poşta electronică ce fac posibilă transmiterea 
documentelor aproape instantaneu, indiferent de destinaţie. Există capacitatea 
de a ne adapta acestor schimbări. Lucrăm deja destul de bine şi nu mai putem 
accepta viteza în comunicare făra a ne gândi la e-mail, spre exemplu. 

Un alt element important sunt bazele de date a căror esenţială calitate 
trebuie să fie interoperabilitatea. Considerăm că trebuie administrate de o 
manieră centralizată şi cu grad de accesare determinat de nevoile reale ale 
utilizatorului. Aceste baze de date trebuie concepute pe domenii de activitate 
sau de interes şi cu posibilitatea de a fi interconectate pe baza unor anumite 
principii de relaţionare, astfel încât să facă posibilă folosirea şi schimbul de 
date între acestea. 

Având în vedere faptul că un asemenea sistem computerizat deţine date 
deosebit de importante, care asigură propria funcţionare, dar şi a altor sisteme, 
aspectele legate de securitatea acestuia devin esenţiale. Un asemenea sistem 
trebuie ferit în primul rând de intervenţiile exterioare care, din motive foarte 
diferite, ar dori denaturarea, ori compromiterea totală a datelor pe care le 
conţine. Pe de altă parte, trebuie protejat de erorile proprii, ale celor care 
efectiv lucrează cu sistemul respectiv. Preocupări de a proteja sistemele 
informatice de intervenţia externă sau de erorile interne sunt suficiente şi 
există oferte ce satisfac cerinţe şi exigenţe foarte complexe în domeniu, fie pe 
piaţa liberă, fie la nivel de instituţii specializate. 

Nu în ultimul rând, ceea ce devine necesar este schimbarea unui sistem 
administrativ invechit, solicitant, consumator de resurse, din care cea mai 
importantă e timpul. Este, fără discuţie, vorba de a schimba mentalitatea. Este 
iluzoriu să ne imaginăm că eficientizăm munca în administraţie doar prin 
micşorarea numărului de personal angrenat în această activitate, dacă 
procedurile au rămas aceleasi. Nu putem avea pretenţia că luptăm, de ce nu, 
împotriva birocraţiei prin diminuarea numărului de funcţionari ce lucrează în 
administraţie dacă rămân aceleaşi reguli ale jocului, dacă pentru o acţiune fără 
o importanţă majoră este nevoie de mai multe avize ca să obţii o aprobare. 
Modul de a lucra cu o administraţie ce nu mai produce „hârtie” se adresează 
unei noi generaţii de lideri care poate să depăşească nevoia documentelor aşa 
numite în „hard copy” şi care au nevoie pentru promovare şi aprobare 
clasicele unelte de scris.  

 
A pune în operă un mod de lucru în administraţie care nu se bazează pe 

„hârtie” este o întreprindere dificilă şi provocatoare. Pentru ca acest demers să 
se justifice trebuie identificate beneficiile.  

Ca militari ne gândim în primul rând la felul în care un asemenea mod 
de lucru ne influenţează. Eficienţa unui asemenea mod de a trata administraţia 
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în armată constă în faptul ca ar pune la îndemâna comandanţilor o unealtă ce 
ar scurta timpul de procesare a informaţiilor, ar reduce semnificativ erorile 
având ca sursă natura umană, micşorând în acest fel timpul necesar luării unei 
decizii în domeniul administrativ în beneficiul timpului alocat pentru instruire 
şi pregătire profesională. Comandanţii trebuie să se poată concentra asupra 
luării deciziei, iar pentru aceasta e nevoie de timp dedicat şi nu de timp pentru 
procesarea acestuia.  

Faptul că ar dispărea nevoia de tipărire, ar salva costurile legate de 
procesul în sine, de materialele necesare, de nevoia de a face tipăriturile să 
circule şi în final de găsirea unui loc de depozitare a lor pe perioade diferite 
de timp. Iată deci că un asemenea sistem, prin natura sa portabil, creşte 
capacitatea unei unităţi militare de a se disloca, de a funcţiona eficient chiar 
dacă nu se află în propria cazarmă, având la dispoziţie întregul inventar de 
date de personal, de stare patrimonială, de corespondenţă şi acte normative 
care-i reglementează activitatea. De asemenea, ar reduce consumurile la un 
anumit tip de resursă naturală care ar aduce beneficii pe termen lung din punct 
de vedre ecologic. 

Pentru comandanţi, statele majore şi chiar personalul angajat în 
activităţi cu caracter administrativ, eliminarea întârzierilor datorate poştei ar 
aduce un mare câştig în eficientizarea şi fluidizarea activităţilor specifice. 
Pentru aceasta, e suficient să ne gandim numai la sistemul după care este 
ridicată poşta în unele unităţi militare din foarte multe garnizoane: luni, 
miercuri şi vineri, nu şi la faptul că, măcar statistic apreciind, este posibilă 
întârzierea corespondenţei.  

Un alt avantaj major poate fi acela că un asemenea sistem creat astfel 
încât să deservească forţele armate în totalitate, ar fi intercategorii de forţe, 
calitate tot mai mult cerută tuturor acţiunilor cu caracter militar pe care o 
administraţie eficentă trebuie să le deservească. 

Stabilirea unor circuite de activităţi şi documente electronice cu 
caracter administrativ în reţele de computere ar face această activitate mai 
dinamică prin faptul că ar orienta cerinţele către sursele autorizate şi nevoile 
către bineficiarii interesaţi. 

Este recunoscut faptul că modul de reacţie al unei structuri militare se 
caracterizează, între altele, prin flexibilitate. Această caracteristică are o 
pondere din ce în ce mai mare, indiferent de tipul de acţiune militară la care 
acea structură reacţionează. Modul în care confruntările militare evoluează 
reclamă un sistem care să înlesnescă felul în care nevoile de ordin 
administrativ sunt aplicate. Ca atare, chiar un asemenea sistem administrativ 
trebuie să fie flexibil. Având în vedere aceste aspecte, este de presupus că 
administraţia în manieră computerizată este cea mai adaptabilă. 

Considerăm că beneficiile identificate la care, cu siguranţă, de pot 
adăuga şi altele cântăresc mai greu decât costurile indiscutabil mari impuse de 
implementarea unui asemenea sistem şi de menţinerea lui la un nivel de 
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securitate adecvat. Este important să te poţi baza pe un sistem care este 
eficient, adaptabil noilor provocări pe care mediul de securitate local, regional 
şi global le impune şi flexibil faţă de cerinţele operaţiilor intercategorii de 
forţe.   
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 Abstract 
 Managing a new product design project on the product life cycle assumes taking 

into account the consequences of the designers decisions on the future costs and , 

particularly, the manufacturing costs of the firm. The life cycle cost perspective focuses on 

the cost comitted during the design and development stages. Evaluating the cost committed 

during the design and development stages is becoming an important challenge for the firms 

of the industrial sector and it is during these stages that the main risks involved can be 

identified and evaluated. Different methods and tools can be used to influence the 

designers decisions and the cost committed on the life-cycle : Design For Manufacturing 

and Assembly, Value Analysis, Design-to-Cost , risk analysis, standardization. The 

purpose of this paper is to present an original software in order to manage the costs 

incurred and the economic risks involved. 

 

 

1. Introducere 
 Realizarea unui  produs competitiv trebuie să aibă in vedere factori ca : 
performanţe, costuri, estetică, timp şi calitate . Importanţa acestor factori va fi 
diferită de la produs la produs şi de la piaţă la piaţă. Tendinţa generală este 
reprezentată de faptul că clienţii vor cere utilizatorilor produse  de calitate mai 
bună şi la costuri mai mici. 
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Costul devine unul dintre cei mai importanţi factori în două situaţii [3], [4]: 
• prima, când tehnologia şi estetica unui produs aflat în faza de 

maturitate s-au stabilizat, competiţia se va referi la scăderea preţului şi 
a costului 

• a doua, datorită existenţei unor resurse limitate la nivelul clientului, 
ceea ce va face ca cererea de produse să fie un factor dominant 

 Managementul costului produsului începe în momentul proiectării unui 
nou produs. O mare parte din costul produsului , în jur de 70%-80 % este 
determinată de decizia luată în faza de proiectare [5]. 

 

Fig1. Reducerea costurilor în faza de proiectare [5] 

 

Calculaţia costurilor orientată spre control şi decizie devine una din 
componentele de bază ale mecanismului de conducere profitabilă a 
întreprinderii [5]. 

Costul reprezintă în expresie monetară consumuri ocazionate de 
activităţile întreprinderii.  

 
 
2. Prezentarea arhitecturii software-ului de estimare a costurilor 

  
 Estimarea costurilor plecând de la principiile metodologiilor ingineriei 
simultane se deosebeşte în mod esenţial de abordarea tradiţională. Această 
deosebire este generată de faptul că în cazul unei abordări tradiţionale este 
necesar ca produsul să fie adus în stadiul final al proiectării şi producţia să fie 
planificată. Deci, fiecare pas al realizării produsului este cunoscut şi se poate 
estima costul cu un mare grad de acurateţe. În fazele incipiente ale proiectării, 
proiectanţii încă nu ştiu din ce material se va realiza piesa şi de ce utilaje vor 
avea nevoie; mai mult, faza de proiectare detaliată încă nu este realizată. Ceea 
ce se urmăreşte este utilizarea unei metode aproximative cu cerinţe minime de 
la proiectant referitor la proiectarea finală. Ipoteza de lucru presupune că 
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cheltuielile implicate de ultimele faze de realizare a produsului vor avea 
dimensiuni rezonabile.  
 Cea mai simplă abordare va avea ca punct de plecare, conform [1] şi [2] 
forma şi dimensiunile piesei şi ce cantitate de material trebuie îndepărtată din 
semifabricat. Apoi, cu  datele aferente  fiecărui tip de material , se poate 
realiza estimarea costului  materialului pentru fiecare piesă. Dacă se ia în 
calcul costul fiecărei bucăţi de material îndepărtate, se poate face o estimare 
simplistă a costului prelucrării.  
 În fazele timpurii ale ciclului de dezvoltare , modelul costului 
produsului va fi construit plecând de la caracteristicile primare ale acestuia. 
Procesul de fabricaţie se va avea în vedere într-o relativ mică măsură. 
Modelul va avea ca bază de plecare parametrii generali de proiectare, 
caracteristicile produsului, respectiv ale componentelor, precum şi parametrii 
critici de calitate. Modelul va fi implicit bazat pe procesele existente şi pe 
relaţia acestora cu tipuri de materiale, dimensiuni, toleranţe cerute. 
 În următoarele faze de dezvoltare, modelul de cost va lua în considerare 
procesele specifice de fabricaţie [2].  Acest tip de model va fi construit 
plecând de la procesele existente, unde datele istorice sunt semnificative. 
Noile procese de fabricaţie vor trebui cuantificate din punct de vedere al 
costului. Datele necesare vor constitui baza de creare sau extindere a unor 
modele de cost al produsului pentru noile procese.  
 Încercările iniţiale privind costul unui produs pot utiliza o foaie de 
calcul sau o listă cu capabilităţile materialelor. Scopul este de a crea baza de 
date cu estimarea costurilor cu materialele, cu piesele şi cu subansamblele. 
 
Software-ul prezentat în această lucrare realizează integrarea a patru module: 

Interfaţa cu utilizatorul 

Modul de determinare a eficienţei asamblării 

Modul de determinare a procedeelor şi materialelor 

Estimarea costurilor DFM 

Estimarea costurilor DFPI 

 
 
 

Fig. 2. Arhitectura sistemului pentru estimarea  
costurilor componentelor prelucrate  
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 3. Modul software de eficientizare a procesului de asamblare 

 

Plecând de la o variantă de proiectare iniţială,  formată dintr-un anumit 
mă

conform metodologiei DFMA  

  
nu r de componente, prin urmărirea îndeplinirii criteriilor DFMA, 
prezentate de Boothroyd în [1],  prin prelucrările aferente, rezultă ca date de 
ieşire o variantă optimă, din punct de vedere al asamblării produsului. Astfel 
se va reduce numărul componentelor, prin eliminarea unora dintre ele sau prin 
regruparea lor. 

   

 
 

Fig.3. Formular de introducere a da entelor asamblării telor aferente elem
 

 
Fig.4. Date de ieşire 
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 4. Modul software de alegere a materialelor din care se vor realiza 

piesele şi a procedeelor de prelucrare.  

 Prin alegerea cuplului prelucrare / material se poate defini o opţiune de 
realizare a piesei. Datele de ieşire sunt rezultatul consultării unui fişier cu date 
din [1]. 

 
  

 
 

Fig.5. Selecţia procedeului de prelucrare şi a materialelor 
 
 

 
 5. Module de calcul a costurilor produselor realizate prin DFM 
(Design for Machining) şi DFIM (Design for Injection Moulding) 

 
Vor fi furnizate următoarele date de intrare ( aferente produselor realizate prin 
DFM) (conform [1], [2]):  

• Aria suprafeţei de prelucrare (diametrul) 
• Volumul de prelucrare 
• Densitatea semifabricatului 
• Puterea disponibilă de prelucrare 
• Factorul de influenţă al sculei aşchietoare 
• Elemente privind tariful orar al prelucrării ( suma cheltuielilor cu 

utilajul şi al cheltuielilor cu factorul uman) 
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Fig.6. Introducerea datelor pentru determinarea costurilor 
 

Rezultă următoarele date de ieşire: 

• Costul procedeului  
 

 
Fig.7. Determinarea costului procedeului de prelucrare 

 

• Costul componentei prelucrate prin aşchiere 
 

 
 

Fig.8.  Determinarea costului prelucrării componentei prin DFM 

 

În cazul prelucrărilor prin injecţie se vor furniza următoarele elemente: 
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• Date privind costul materialului 
• Date privind costul matriţei 
• Date privind costul procedeului de prelucrare 
 
 

 
 

Fig. 9. Date de ieşire pentru deteminarea costurilor aferente DFIM  
 

 
 6. Concluzii 

 
Modelul descris în lucrare prezintă câteva beneficii, astfel: 

• Costul produsului fabricat poate fi estimat în primele stadii de 
dezvoltare. Aceasta oferă posibilitatea proiectanţilor şi tehnologilor să 
poată aproxima costurile încă de la începutul pocesului de proiectare. 

• Se poate selecta cea mai economică tehnică de asamblare pentru 
produs. Această tehnică va fi avută în vedere de-a lungul procesului de 
proiectare, ea oferind designerilor sugestii privind simplificarea 
operaţiilor de asamblare. 

• În al treilea rând, metoda oferă posibilitatea proiectanţilor şi celor care 
planifică producţia de a reduce costurile de fabricaţie în aval, deci de a 
reduce costul total al produsului, precum şi timpul în care acesta 
ajunge pe piaţă. 

• În sfârşit, implementarea sistemului conduce la un răspuns rapid al 
producătorului la nevoile şi aşteptările consumatorului  
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 Abstract: 
 The present paper intends to present several perspectives on security, accepted as the 

main features for the existence of a state. The elasticity and ambiguity of the concept is raising 

from the meanings it acquires with different authors, due to the complexity of the international 

and domestic environment.  

 
 

Conceptul de securitate 
 
Conceptul de securitate cunoaşte multe definiţii şi abordări. Una dintre 

cele mai complexe aparţine lui Michael N. Loow. Pe baza conceptului elaborat 
de acesta, conform căreia securitatea naţională conţine două dimensiuni: politica 
de apărare tradiţională a unei naţiuni şi  acţiunile nemilitare ale statului pentru 
asigurarea supravieţuirii întregii sale capacităţi ca entitate politică în vederea 
exercitării influenţei şi îndeplinirii obiectivelor sale interne şi externe,  Barry 
Buzan  (People, States and Fear. The National Security Problem in Internaţional 
Relations, 1983) aduce lămuri definiţiei iniţiale: securitatea naţională este o 
problemă de natură politică, strategia de securitate fiind o construcţie a puterii 
politice, iar securitatea se bazează pe cinci componente principale: politică, 
militară, economică, socială şi a mediului ambiant.[1]  
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Acestea se pliază peste  rădăcina comună  a intereselor din viitoarele 
strategii de securitate care trebuie apărate: democraţie, drepturile omului, 
economia de piaţă şi ecosistemul regional şi planetar, alături de cele ale 
identităţii naţionale ale statelor din spaţiul euroatlantic.[2] 
  Din perspectiva  unificării europene (întemeiată pe doctrina drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale individului) care necesită armonizarea principiului 
autoguvernării statelor cu “paradigma unul împreună cu celălalt, care sudează 
principiul naţional cu principiul securităţii proprii prin securitatea celuilalt, 
ceea ce înseamnă acomodări reciproce şi până la urmă împărtăşirea de valori şi 
reguli în comun”[3], aceasta devine sursa generatoare de noi provocări dar şi 
oportunităţi. 

Securitatea naţională este apanajul statului, acesta proiectând-o şi 
promovând-o prin politica de securitate, ca parte a politicii generale pe care o 
desfăşoară pe plan intern şi extern. Derivând din latinescul “securitas-
securitatis”, securitatea desemnează o stare de calm, pace, lipsă de primejdie, ea 
putând fi definită - alături de accepţiunile pe care le-am prezentat anterior – ca o 
stare necesară unei persoane, unui grup de persoane, unui stat, unor grupuri de 
state pentru ca acestea să poată acţiona neîngrădit în vederea promovării 
propriilor interese, în condiţiile respectării normelor şi intereselor general 
acceptate, adoptate şi recunoscute pe plan internaţional. Manifestându-se în toate 
domeniile de activitate: politic, economico-financiar, demografic, cultural, 
social, ecologic, informaţional şi la toate nivelurile de existenţă – individual, de 
grup, naţional, zonal, continental şi mondial, securitatea naţională reprezintă 
starea în care trebuie să se găsească statul român pentru a putea să se dezvolte 
liber şi să acţioneze neîngrădit pentru promovarea intereselor fundamentale ale 
unui stat.[4] 

Pentru Samuel P. Huntington[5] politica de securitate naţională are ca 
scop îmbunătăţirea siguranţei instituţiilor sociale, economice şi politice ale 
naţiunii împotriva ameninţărilor care provin de la alte state independente. 
Politica de securitate militară reprezintă un program al activităţilor care trebuie 
să minimizeze şi/sau să neutralizeze orice atac armat din afara graniţelor 
instituţionale; aceasta, împreună cu politica de securitate internă - destinată 
pentru înlăturarea subversiunii la adresa statului produsă de forţe din interiorul 
graniţelor - şi politica de securitate situaţională - care cuprinde măsurile de 
prevedere şi de înlăturare a efectelor nocive din domeniile: economic, social, 
demografic şi politic care pot afecta în timp integritatea statului - sunt forme ale 
politicii de securitate naţională. Pe lângă cele trei forme, politica de securitate 
naţională cuprinde şi două nivele: operaţional - măsurile imediate care se iau 
pentru prevenirea ameninţării la adresa securităţii; instituţional - modul în care 
este formulată şi executată politica la nivel operaţional. 
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Perspecetive asupra securităţii 
 
Reprezentând prima condiţie pentru geneza şi devenirea unui stat, 

organizaţie, grup de oameni sau individ, conceptul de securitate trebuie abordat 
în perspectiva post Război Rece. 

Un punct de plecare în acest sens este oferit de Mary Kaldor[6], care îl 
defineşte în contextul legitimităţii pe care cetăţenii o conferă conducătorilor 
pentru crearea cadrului legal necesar dezvoltării instituţiilor politice. Sensul 
restrâns al definirii securităţii se referă la controlul violenţei organizate ce 
cuprinde ambele dimensiuni, individuală şi statală. De aceea există relaţii şi 
interdependenţe între diferitele tipuri de guvernare, surse de legitimitate şi 
modalităţi de asigurare a securităţii. 

 

 
Tabelul 1 – Relaţiile dintre tipurile de guvernare, instituţiile politice, sursele de legitimitate şi 

modalităţile de realizare a securităţii 

Tipul de guvernare Instituţii politice Surse de legitimare Modele de securitate 
Sisteme statale 
States System 

State naţiuni 
Nation-states 

Patriotism Apărare externă 
Pacificare internă 
External defense; internal 
pacification 

Război Rece 
Cold War 

State naţiuni; blocuri; instituţii 
transnaţionale 
Nation-states; blocs; 
transnational institutions 

Ideologie, libertate 
sau socialism 
Ideology; freedom or 
socialism 

Descurajare; coeziune de 
bloc 
Deterrence; block 
cohesion 

Ciocnirea civilizaţiilor 
Clash of Civilizations 

State naţiuni 
Nation-states;  
Blocuri civilizaţionale 
civilizational blocs 

Identitate culturală 
Cultural identity 

Apărare civilizaţională 
acasă şi peste hotare 
Civilizational defense at 
home and abroad 

Anarhie în devenire 
Coming Anarchy 

Autoritate grupată 
Pockets of authority 

Foarte puţină 
Very few 

Violenţă atotcuprinzătoare 
Pervasive violence 

Guvernare umană 
Human Governance 

Instituţii transnaţionale 
Transnational institutions; State 
naţiuni 
nation-states;  
Guvernare locală 
local government 

Valori umane 
Human values 

Securitate civică globală; 
eliminarea războiului 
dintre state; intervenţii 
pacificatoare 
Global civic security; 
elimination of interstate 
war; peace intervention 

  

Se poate observa că ultimele trei rânduri sunt dezvoltate pe baza analizei a 
trei paradigme de securitate: Samuel Huntington – Ciocnirea civilizaţiilor (The 
Clash of Civilizations); Robert Kaplan – Limitele pământului (The Ends of the 
Earth) şi Richard Falk –  Despre guvernarea umană: spre o nouă politică 
globală (On Human Governance: Toward a New Global Politics).  

Din fericire, predicţiile acestor paradigme continuă să fie mai puţin exacte 
decât şi-au închipuit autorii acestora. Chiar dacă unele aspecte ale scenariilor par 
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a fi corecte, realitatea curentă este mult mai complexă decât viziunile asupra 
securităţii globale.  

The Greenwood Encyclopedia of International Relations[7] arată că 
alianţele, serviciul militar obligaoriu, angajamentele internaţionale cheltuielile 
militare, politicile de achiziţii şi doctrinele strategice sunt componentele 
securităţii naţionale. În completarea acestora există şi importante elemente non-
militare ce sunt legate de capacitatea economică a unei puteri naţionale cum ar fi: 
competitivitatea, deficitele (bugetar, comercial, de cont curent etc.) şi 
productivitatea. Din perspectiva acestei Enciclopedii, securitatea naţională se 
realizează într-un mediu internaţional de securitate unde sunt implicate aspecte 
ale balanţei de puteri, alianţelor, securităţii colective şi multilaterale, sfere de 
influenţă şi altele. 

Chiar dacă este un concept crucial pentru înţelegerea politicii 
internaţionale, securitatea este ambiguă şi elastică în acelaşi timp în interpretare 
deoarece înţelesul ei provine din etimologie: a fi liber şi ferit de ameninţare, 
anxietate sau pericol. Desigur, această lipsă a ameninţării şi pericolului se referă 
atât la state cât şi la cetăţeni, deoarece aceştia se simt în siguranţă când nu sunt 
ameninţaţi nici de actori statali dar nici de cei nestatali.[8] Această abordare 
reprezintă o stare subiectivă, descriind doar sentimentul uman, securitatea fiind 
mai degrabă legată de percepţia umană asupra poziţiei şi situaţiei în mediul 
înconjurător, deoarece: „Securitatea cuiva poate fi foarte bine insecuritatea 
altcuiva” - “One person’s security can well be another’s insecurity”.[9] 
Întrebarea care apare este următoarea: este această poziţie justificată? Din 
perspectiva autorului citat situaţia individului poate fi regăsită la nivelul statelor, 
deoarece într-un fel sau altul, de-a lungul istoriei, comportamentele statelor a fost 
justificate în numele securităţii.[10]  

De-a lungul timpului dimensiunea militară a fost prima şi cea mai utilizată 
de către state pentru a face faţă ameninţărilor. Pe de altă parte, există şi alte 
elemente ale societăţii care influenţează sfera militară sau comportamentul 
militar cum ar fi: bunăstarea economică, cultura şi civilizaţia, calitatea 
conducătorilor politici, coeziunea politică, motivaţia cetăţenilor şi atitudinea lor 
faţă de aspectele securităţii naţionale, relaţiile civil-militari, accesul la hrană şi la 
materiile prime, şi altele. De aceea, cele două elemente, militar şi non-militar 
sunt percepţiile subiective care fac conceptul de securitate să fie ambiguu şi 
dificil de definit. 

 
Noi provocări 
 
După sfârşitul Războiului Rece şi colapsul blocului comunist, au apărut 

alte două aspecte ale securităţii. Într-o lume fără un guvern sau o instituţie 
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supranaţională care să guverneze şi să asigure respectul legii internaţionale în 
condiţiile în care balanţa puterilor a dispărut, cine este în stare sau în măsură să 
îşi asigure un astfel de rol? Cele mai frecvente dezbateri şi dispute au fost şi sunt 
legate de rolurile pe care le joacă ONU şi SUA pe plan mondial. Sunt SUA un 
lider sau un manager în domeniul relaţiilor internaţionale? Este acest stat să 
guverneze şi să conducă de unul singur sau are nevoie şi de colaborarea şi 
cooperarea celorlaţi? Ce fel de stil de conducere intenţionează USA să aplice din 
continuumul autoritarian – participativ, prin forţă sau prin persuasiune? Ce fel de 
putere vor să utilizeze: hard sau soft? 

Acestea sunt câteva din întrebările care au apărut şi ale căror ecouri se 
regăsesc şi în protecţia mediului întrucât acesta este un domeniu în continuă  
creştere de importanţă. Mediul înconjurător aparţine tuturor naţiunilor iar 
degradarea lui depăşeşte frontierele convenţionale, fapt ce demonstrează 
necesitatea cooperării şi colaborării mai degrabă decât a competiţiei. 

Toate elementele de mai sus constituie tabloul general al securităţii 
naţionale. Cantitatea şi calitatea componentelor, precum şi calitatea relaţiilor care 
se stabilesc între acestea vor determina nivelul de securitate pe care o ţără îl 
poate atinge. 

De aceea, securitatea naţională a României se află în continuă 
interdependenţă cu securitatea regională, europeană şi globală; asigurarea 
acesteia se realizează în cadrul unui sistem colectiv de securitate – care cuprinde 
principiile,  normele şi instituţiile prin care se impune şi se menţine securitatea 
colectivă a statelor participante la acest sistem; principalele organisme de 
securitate europene şi mondiale, la care şi România este parte sau colaboratoare 
sunt: O.N.U. (Organizaţia Naţiunilor Unite), O.S.C.E. (Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa), U.E. (Uniunea Europeană), C.E. (Consiliul 
Europei), N.A.T.O. (Organizaţia Atlanticului de Nord), Iniţiativa de Cooperare 
în Sud-Estul Europei (S.E.C.I. – South-East European Cooperation Initiative), 
Cooperarea Economică la Marea Neagră (Black Sea Economic Cooperation) s.a.. 
În plan naţional conducerea în domeniul securităţi naţionale se realizează de 
către: Parlamentul României, Preşedintele României, Guvernul României, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, organele administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul securităţii naţionale.11
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 Abstract: 
 The present paper presents the importance of decision making process in the 

organizational context. The main actor is represented by the decision maker, whom 

characteristics determines the quality of the decision. At the same time, the importance of 

external environment and the limits of rationality are shown in order to understand and accept 

the necessity for a better education and training in management and organizational behavior. 

 

 
Elementele procesului decizional 

 
Procesul decizional este definit ca fiind o serie de paşi care încep cu 

analiza informaţiei, continuă cu selectarea dintre mai multe variante şi 
verificarea variantei selectate pe problema aflată în studiu. 

În orice proces decizional de management se regăsesc următoarele 
elemente1:  
• Decidentul este reprezentat de persoana sau grupul de persoane care 
urmează să aleagă varianta optimă din cele posibile. În cazul problemelor 
complexe  decizia se ia de către un grup de persoane, iar în cazul deciziilor 
curente, operative, deciziile sunt luate de o singura persoană. Calitatea deciziei 
depinde de calităţile, cunoştinţele, aptitudinile decidentului.
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 Decidentul se află în centrul procesului decizional, este cel care 
formulează problema decizională şi o rezolvă printr-o decizie. Garanţia unei 
decizii de calitate este oferită de câteva condiţii pe care decidentul trebuie să le 
îndeplinească: 

• să dispună de autoritatea formală care să-i confere legitimitatea luării 
deciziei; o decizie adoptată de o persoană care nu are acest drept este 
lovită de nulitate; 

• să dispună de competenţă – prima condiţie o înglobează pe aceasta, 
deoarece se presupune că persoana numită într-o poziţie de conducere face 
dovada competenţei necesare exercitării procesului decizional; lipsa 
competenţei trebuie să atragă după sine îndepărtarea persoanei în cauză, 
deoarece rezultatele acţiunilor sale pot fi catastrofale pentru organizaţia 
condusă de acesta; 

• să se identifice cu aspiraţiile organizaţiei – situaţia ideală este aceea în 
care aspiraţiile personale, obiectivele decidentului sau managerului 
coincid cu cele ale organizaţiei; este cunoscut modul în care managerii 
cheltuiesc timp şi energie pentru bunul mers al companiilor, firmelor sau 
instituţiilor pe care le conduc; aceste eforturi nu pot fi plătite sau 
recompensate numai financiar, factorii interni motivatori fiind mult mai 
importanţi: prestigiu, potenţialitate profesională, autorealizare 
profesională; 

•  să fie deschis evoluţiilor pe planul  managementului, fără idei 
preconcepute, lucru care îi permite însuşirea de noi tehnici şi abilităţi de 
conducere, adoptarea flexibilităţii, adaptabilităţii ca modalităţi de 
contracarare a schimbărilor rapide ale mediului competiţional; 

• să accepte necesitatea perfecţionării continue, indispensabilă menţinerii 
eficienţei ridicate a deciziilor pe care le adoptă. 

  Desigur, acest tablou al caracteristicilor decidentului ideal este 
departe de a fi epuizat;  alte trăsături vor fi evidenţiate pe parcurs, în 
contextul situaţiilor decizionale. 
Mai jos este prezentat un table de echivalentă al poziţiilor manageriale 
specifice organizaţiei militare, instituţiilor publice şi firmelor (Sursa T.O. 
Jacobs – Strategic Leadership: The Competitive Edge). 
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  DOME 
NIUL 

GRADE 
MILITA
RE 

POZIŢIA 
Serviciul civil     
Industrie 

DIMEN-
SIUNE 
TEMPO-
RALĂ 

CERINŢE 
 
Politică            Sistem           Resurse  

STRATE
GIC 

General, 
General 
locotenent 

Ministru, 
secretar de 
stat 

Peşedinte
 

10-50 
ani 

Crează şi 
aplică politica 

Crează 
sisteme 
complexe 

Organizeaz
ă achiziţia 
de resurse 
majore 

 
I 
N 
D 
I 
R 
E 
C 
T 

ORGANI 
ZATIONA
L 

General 
maior sau  
General de 
Brigadă, 
Colonel 

Subsecretar 
de stat 

Vice 
Preşedinte

3-10 
ani 

Implementează 
politica; 
dezvoltă 
procedee de 
operare 
standard 
(SOPs) 

Operare 
directă cu 
sistemele 
şi 
subsistem
ele 
subordona
te 

Organizeaz
ă procesul 
de alocare a 
resurselor 
pentru 
subsisteme

Locotenent 
colonel, 
Maior 

Membru în 
echipa de 
conducere 

Director, 
Manager 

3  
ani 

Translatează 
politica în 
misiunile 
desemnate; 
Activează 
procedeele 

Organizea
ză 
subsistem
ele, 
dezvoltă 
şi execută 
planuri 
 

Prioritizeaz
ă şi 
utiilizează 
resursele 
 

 
D 
I 
R 
E 
C 
T 

TACTIC 
(Operaţii 

Utilizează 
resursele 

Căpitan, Supervisor Superviso
r 

3 luni Rezolvă 
problemele 
care apar 
utilizând 
procedee de 
operare 
standard 

Supervize
ază 
performan
ţa în 
muncă, 
activitate 

Locotenent 
Subofiter 

 
Tabelul 1.  Poziţiile manageriale în diferite organizaţii 

 

• Problema decizională. Decizia se adoptă pentru soluţionarea unei 
probleme decizionale. În absenta problemei decizia nu are obiect.  
• Mulţimea variantelor decizionale poate fi finită sau infinită. Cuprinde 
totalitatea posibilităţilor de soluţionare a problemei decizionale. Definirea acestei 
mulţimi necesită informaţii din interiorul şi din afara organizaţiei, gândire 
managerială creatoare, consultarea experţilor, efectuarea de cercetări. În 
momentul identificării problemei decizionale, decidentul conştientizează 
existenţa mai multor cursuri de acţiune posibile. El poate cunoaşte aceste 
alternative prin implicare directa sau prin intermediul altor persoane. Alegerea 
variantei optime se face după o serie de metode corespunzătoare modelului 
matematic care caracterizează situaţia decizională. 
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• Mulţimea criteriilor decizionale include o serie de caracteristici pe baza 
cărora se evaluează şi compară variantele decizionale, în vederea adoptării celei 
mai performante decizii. Mulţimea criteriilor decizionale este reprezentată de 
punctele de vedere ale decidentului care izolează aspecte ale realităţii economice 
în cadrul procesului decizional. Criteriile decizionale se caracterizează prin 
existenţa mai multor niveluri, corespunzătoare diferitelor variante şi/sau stări ale 
condiţiilor obiective. Luarea în considerare, într-o situaţie decizională, a mai 
multor criterii, trebuie să se facă ţinând cont de posibilitatea divizării şi grupării 
criteriilor, precum şi de proprietatea de interdependenţa a acestora. De exemplu, 
profitul poate fi divizat pe produse, subunităţi etc. De asemenea, profitul şi costul 
pot fi grupate într-un criteriu global reprezentat de rentabilitate. Două criterii 
sunt independente dacă fixarea unui obiectiv din punct de vedere al unui criteriu 
nu influenţează stabilirea unui alt obiectiv, din punct de vedere al celui de-al 
doilea criteriu. În managementul firmei pot fi utilizate criterii de tipul: profit, 
preţ, calitate, termen de recuperare a investiţiei, durata ciclului de producţie, 
gradul de utilizare a capacitaţii de producţie etc. 
• Mediul ambiant (condiţiile obiective) este reprezentat de ansamblul 
condiţiilor interne şi externe care sunt influenţate şi influenţează decizia. În 
mediul  ambiant  se  pot manifesta, pentru o anumita situaţie decizională, mai 
multe stări ale condiţiilor obiective. Mediul ambiant se caracterizează printr-o  
mobilitate deosebită. În cadrul condiţiilor interne se observă o perfecţionare a 
pregătirii personalului, perfecţionare a sistemului informaţional, iar în ceea ce 
priveşte condiţiile externe, se înregistrează modificări în legislaţia ţării, 
modificări în relaţiile firmei cu diverse organisme. Evoluţia mediului ambiant se 
manifestă uneori contradictoriu în ceea ce priveşte influenţa asupra procesului de 
elaborare a deciziilor în cadrul firmei. Astfel, creşterea complexităţii activităţii 
organizaţiei influenţează în mod nefavorabil fundamentarea deciziilor, în timp ce 
ridicarea nivelului de pregătire profesională şi în domeniul managementului are 
efecte favorabile asupra luării deciziilor. 
• Mulţimea consecinţelor cuprinde ansamblul rezultatelor ce s-ar obţine 
conform fiecărui criteriu decizional şi fiecărei stări a condiţiilor obiective prin 
aplicarea variantelor decizionale. Stabilirea consecinţelor este o activitate care nu 
se realizează întotdeauna cu exactitate deoarece nu se cunosc cu certitudine 
cauzele ce ar determina producerea lor. Consecinţele pot fi în forma cantitativă 
sau calitativă. 
• Obiectivele deciziei sunt nivelele propuse de catre decident pentru a fi 
atinse în urma implementării variantei decizionale alese. 
• Utilitatea fiecărei consecinţe a diferitelor variante se exprimă în aceeaşi 
unitate de măsura care variază între 0 si 1, utilitatea reprezentând folosul aşteptat 
de decident în urma faptului că o anumită consecinţă se realizează. 
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Modele de procese decizionale 
 
În cadrul procesului decizional sunt identificate două etape, două stagii: 

formularea problemei – cuprinde: căutarea şi achiziţionarea informaţiilor 
necesare, compararea acestora pentru stabilirea performanţelor dorite, analiza 
naturii şi cauzelor deficienţelor; soluţionarea problemei – căutarea şi 
identificarea variantelor de răspuns la problema formulată, selectarea variantei 
celei mai potrivite din multitudinea de variante anterior evaluate, implementarea 
şi monitorizarea acesteia, prin care se determină măsura în care varianta aleasă 
are succes. 
 Acestea se suprapun peste structura generală a oricărui proces decizional2 
şi implică următoarele etape de rezolvare raţională: 
1. Diagnoza problemei, prin care se stabilesc cauzele care generează un efect 
nedorit, şi care este o abatere de la modelul prestabilit; 
2. Dezvoltarea alternativelor, prin care se găsesc soluţii de intervenţie asupra 
cauzelor identificate în etapa anterioară pentru înlăturarea abaterilor sesizate; 
3. Opţiunea asupra unei alternative, care reprezintă alegerea unei soluţii optime 
din punct de vedere al efectelor scontate; 
4. Implementarea alternativei, prin care se transpune în acţiune şi se evaluează 
soluţia aleasă. 
 Analiza conţinutului etapelor şi aspectele procedurale ale procesului 
conduc la diferenţieri ce impun necesitatea realizării unor clasificări sau modele 
de luare a deciziei. Fără o tendinţă de exhaustivitate, eliminată tocmai de 
dificultatea oricărei clasificări, grupări sau caracterizări care niciodată nu vor 
acoperi totul, pot fi acceptate două modele de luare a deciziei: modelul 
raţionalităţii perfecte şi modelul raţionalităţii limitate.  

Acestea caracterizează decidentul individual, deoarece la nivelul grupului 
decizional, procesul este influenţat de discuţiile şi negocierile care se poartă 
pentru găsirea celei mai bune soluţii şi ca atare putem întâlni o combinare a 
acestor modele.  
  Comparând cele două modele putem reda mai jos un tabel concluziv 
despre acestea.3
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Tabelul 2 Relaţia dintre raţionalitatea perfectă şi cea limitată în stadiile procesului 

Stadiu Raţionalitatea perfectă Raţionalitatea limitată 
Identificarea 
problemei 

Percepţie uşoară şi corectă 
a hiatusurilor care 
constituie problema 

Apărare perceptuală; salt 
direct la concluzii; atenţie 
acordată simptomelor, nu 
problemelor 

Căutarea 
informaţiilor 

Liberă; rapidă, în cantitate 
adecvată 

Lentă, costisitoare; bazată 
pe memorie imperfectă; se 
obţine prea mult sau prea 
puţin 

Dezvoltarea 
soluţiilor alternative 

Le poate concepe pe toate Nu sunt toate cunoscute 

Posibilă necunoaştere sau 
calcul greşit al valorilor şi 
probabilităţilor; criteriile 
includ şi factori politici 

Evaluarea soluţiilor 
alternative 

Valoarea finală a fiecăreia 
este cunoscută; idem 
probabilitatea; singurul 
criteriu este câştigul 
economic 

Opţiunea pentru o 
soluţie 

Maximizează Satisface 

Implementarea 
soluţiei alese 

Luată în consideraţie la 
evaluarea alternativelor 

Poate fi dificilă, datorită 
faptului că se contează pe 
alţii 

Evaluarea soluţiei Obiectivă, conformă cu 
paşii anteriori 

Poate implica justificare, 
escaladare pentru 
recuperarea costurilor 
irecuperabile, viziune 
post-factum greşită. 

 
Complementar modelului raţionalităţii limitate sau organizaţional este pus 

în evidenţă şi modelul politic (birocratic)4 de luare a deciziei, a cărui desfăşurare 
este influenţat de aspectele manifestării puterii în organizaţie, decizia fiind 
rezultatul ciocnirii intereselor divergente ale constituenţilor organizaţionali ce 
luptă pentru accesul la resursele organizaţiei. Managerul ia deciziile pentru a 
imprima o anumită direcţie de evoluţie prin care disputele şi conflictele de 
interese sunt diminuate dacă nu eliminate. Acesta nu fixează obiective şi nu 
explică planuri tocmai datorită luptei pentru putere din interiorul organizaţiei. 
Din perspectiva demersului nostru considerăm că acest model poate fi acceptat 
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ca o formă particulară a modelului raţionalităţii limitate prin care se urmăreşte 
găsirea soluţiei de acceptat pentru o problemă care apare la un moment dat. 

Perspectiva perfecţiunii raţionale în procesul decizional rămâne, desigur, 
un deziderat pentru toţi decidenţii; caracteristicile psiho-sociale specifice 
fiinţelor umane (în tabelul de mai jos sunt surprinse acele părtiniri cognitive care 
se regăsesc în procesul decizional5), precum şi mediul decizional în care aceştia 
evoluează influenţează calitatea deciziilor.  

Tabelul 3 Limitări psiho-sociale ale decidenţilor 

 
Decidenţii: 
• tind să fie prea încrezători în valoarea deciziilor lor 
• tind să caute informaţii care să confirme definiţiile şi soluţiile pe care le dau 

ei (părtinirea de confirmare) 
• tind să-şi amintească şi să încorporeze în deciziile lor evenimente recente, 

proaspete 
• eşuează să încorporeze în deciziile lor date disponibile privind 

probabilitatea evenimentelor 
• ignoră dimensiunea eşantionului când evaluează eşantioane de date 
• supraestimează superioritatea reţelelor complexe ce furnizează datele 
• nu ajustează suficient estimările iniţiale, ce servesc ca ancore, pe măsură ce 

obţin mai multe informaţii (efectul de ancorare) 
• decidenţii au dificultăţi ignorând costurile neeconomicoase, atunci când iau 

deciziile imediat următoare 
• îşi supraestimează abilitatea de a fi prevăzut evenimentele, după ce acestea 

s-au întâmplat asumându-şi succesele deciziilor şi negând responsabilitatea 
pentru insuccese. 
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Abstract 
The paper describes the informatic application for optimal variants determination in 

the framework of the research project entitled: „Optimization of capabilities for tactical 

missions preparation in the field of national defence and security”. Optimal variant 

determination was carried out in the C++Builder environment. By the proposed 

application, the optimal variant assumes the subject’s sorting that fulfils some specific task, 

in  certainty and uncertainty conditions.  

According to the mission type, to the scores that the subjects gained by testing 

under mission-specific criteria and sub-criteria, to the risk factors that may influence the 

mission, specific decisional methods are applied for optimal solution determination. The 

decisional methods that are implemented in the application are: the method of Moments, 

Electre method, Utilities method, Regret method. 

 
 
Pentru a ajunge la aplicarea metodelor decizionale, aplicaţia trebuie 

configurată, introduse tipurile de misiuni, criteriile şi subcriteriile specifice 
fiecărei misiuni precum şi ponderile acestora, factorii de risc şi nu în ultimul 
rând rezultatele obţinute de subiecţii ce urmează a fi analizaţi în funcţie de 
punctajul fiecărui subcriteriu. 

Tipurile de misiuni, criteriile şi subcriteriile specifice fiecărei misiuni, 
punctajele obţinute de fiecare subiect sunt salvate în baza de date SELECŢIE, 
bază de date standard de tip paradox. 
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Fig. 1 – Meniul aplicaţiei principale 
 

Baze de date standard SELECŢIE conţine tabele MISIUNI, CRITERII, 
SUBCRITERII, OFITERI, TEMP. Tabelele conţin înregistrări specifice iar 
interogarea uneia sau mai multor tabele este realizată prin intermediul 
interogărilor. 

a) Tabela MISIUNI – permite adăugarea, ştergerea, 
modificarea denumirii unei misiuni. 

i) Structura tabelei MISIUNI 
MisiuneID – Autonumber, primary key 
Clasa_misiune – Alpha(50); 
Nume_misiune – Alpha(40) 
ii) Manipularea înregistrărilor specifice misiunilor se 

realizează din mediul STANDARDE 

 
Fig. 2 Manipularea tabelei Misiuni 

 
Adăugarea unei înregistrări în tabelă: 
Table_Misiuni->Active=true; //deschide tabela misiuni 
Table_Misiuni->Append(); //adaugă o înregistrare 
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Table_Misiuni->Post(); //salvează înregistrarea în tabela Misiuni 
 
Ştergerea unei înregistrări din tabela MISIUNI: 
Table_Misiuni->Active=true; //deschide tabela misiuni 
Table_Misiuni->Delete(); //şterge o înregistrare 
Table_Misiuni->Post(); //salvează înregistrarea în tabela Misiuni 

 
Vizualizarea înregistrărilor este posibilă utilizând un obiect de tip 

DBGrid legat de tabela Misiuni prin proprietatea DataSource. 
Misiunile adăugate în tabelă sunt afişate în prima pagină a obiectului de 

tip PageControl, în celelalte două pagini urmând a fi afişate înregistrările din 
tabela CRITERII, respectiv SUBCRITERII 

b) Tabela CRITERII – conţine criteriile specifice fiecărei 
misiuni. În funcţie de tipul de misiune aceste criterii au ponderi 
diferite, valoarea ponderile fiind specificată de specialişti în urma 
chestionarelor aplicate sau de experienţă. 

i) Structura tabelei CRITERII 
CriteriuID - AutoNumber, primary key 
MisiuneID - Number 
Tip_criteriu – Alpha (max sau min) 
Pondere_certitudine – Number (8) 
Pondere_incertitudine – Number(8). 
ii) Manipularea înregistrărilor din tabela CRITERII se 

realizează tot din meniul STANDARDE 

 
Fig.3 Manipularea înregistrărilor din tabela CRITERII 

 
Modificarea unei înregistrări presupune deschiderea tabelei Criterii în 

mod editare: Table_Criterii->Edit(), iar salvarea modificărilor în tabelă se 
face apelând metoda Post: Tabel_Criterii->Post(). 
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Fiecare criteriu are unul sau mai multe subcriterii. Numele 
subcriteriilor, tipul acestora (minim sau maxim), ponderile sunt salvate în 
tabela SUBCRITERII. 

c) Tabela Subcriterii – conţine subcriteriile fiecărui criteriu, 
tipul subcriteriului care poate fi de maxim (cea mai bună valoare este 
cea mai mare) sau minim (cea mai bună valoare corespunzătoare 
subcriteriului dintr-o mulţime de valori este ca mai mică posibilă), 
precum şi ponderile în caz de certitudine şi incertitudine asociate, 
ponderi ce au fost stabilite de specialişti. 

i) Structura tabelei SUBCRITERII 
SubcriteriuID – AutoNumber, primary Key 
CriteriuID – Number(4) 
Nume_subcrit – Alpha(30) 
Tip_subcriteriu – Alpha(30 
Pondere_certitudine – Number(8) 
Pondere_incertitudine – Number(8) 
ii) Manipularea tabelei SUBCRITERII se realizează 

din acelaşi meniu STANDARDE 

 
Fig.4  Manipularea înregistrărilor din tabela Subcriterii 

 
Odată specificate informaţiile referitoare la misiuni, criteriile şi 

subcriteriile acestora se pot introduce în baza de date informaţii referitoare la 
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candidaţii ce urmează a fi analizaţi. Informaţiile referitoare la candidaţi sunt 
salvate în două tabele. Tabela Ofiţeri conţine date generale, iar tabela Temp 
punctajele obţinute de candidat la diverse teste dinainte specificate. 

d) Tabela Ofiteri – permite adăugarea, modificarea, ştergerea 
datelor generale despre un subiect. 

i) Structura tabelei Ofiter: 
OfiterID- Autonumber;primary key 
Nume- Alpha(20) 
InitialaT-Alpha(2) 
Prenume- alpha(20) 
Grad-alpha(5), 
 

e) Tabela Temp – conţine punctajele propriu-zise obţinute de 
ofiţer la teste 

i) Structura tabelei Temp: 
IDT – AutoNumber, primary key 
OfiterID – Number(4), cheie străină 
SubcriteriuID – Number(4), cheie străină 
Punctaj – Number(8) 
Media – Number(8) 
Dispersia – Number (8) 
Coef_Pears – Number (8) 
ii) Manipularea datelor (adăugarea, modificarea, 

ştergerea, vizualizarea) subiecţilor se realizează din meniul 
CANDIDATI 

 
Fig. 5 Adăugarea înregistrărilor în tabela Ofiteri 

Opţiunea de adăugare de candidat activează un obiect de tip 
TPageControl cu mai multe pagini create dinamic cu ajutorul obiectului de tip 
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TTabSheet. Prima pagină afişează câmpurile din tabela Ofiteri şi salvează în 
aceeaşi tabelă datele introduse. Numele câmpurile sunt afişate cu ajutorul 
obiectelor de tip TLabel a căror proprietate Caption conţine denumirea 
câmpului din tabela. Valorile câmpurilor sunt salvate în tabelă cu ajutorul 
obiectelor din clasa TDBEdit, respectiv TDBComboBox pentru câmpurile 
Grad şi Stare_sanatate. 

Numărul de pagini este variabil, în funcţie de numărul de înregistrări 
din tabela CRITERII. Câmpul Nume_criteriu din tabela Criterii devine 
numele paginii.  

Table_criterii->First(); //poziţionare pe prima înregistrare în tabela 
Criterii 

while (!Table_criterii->Eof)  
{ 

pagina[i]=new TTabSheet(Pagini);//creare pag. nouă 
titlu=F_criterii->Table_criterii-

>FieldByName("Nume_Criteriu")->AsString; 
pagina[i]->Caption=titlu; 
Tabel_criterii->Next 
} 
Pe fiecare pagină sunt afişate subcriteriile corespunzătoare criteriului a 

cărui nume de pagină este încărcat în proprietatea Caption. Astfel tabele 
Criterii şi Subcriterii sunt interogate pentru a se selecta la un moment dat 
toate subcriterii corespunzătoare unui criteriu: 

SELECT  SubcriteriuID,CriteriuID,Nume_sub  FROM Subcrit,Criterii 
WHERE  Subcrit.CriteriuID=:CriteriuID 

Pentru fiecare criteriu există unul sau mai multe subcriterii, aceste 
subcriterii sunt salvate ca înregistrări în tabela Subcriterii. Adăugarea în 
tabela TEMP a punctajului pe fiecare subcriteriu pentru fiecare individ 
presupune mai întâi afişarea subcriteriilor şi apoi completarea punctajului ce 
va fi salvat în tabela Temp pentru fiecare candidat. 

Deoarece numărul înregistrărilor şi valoarea câmpului 
Nume_subcriteriu din tabela Subcriterii pot fi variabile s-a impus o creare 
dinamică a obiectelor din fiecare pagină: 
Q_subcrite->Active=true; 
while(!Q_subcrite->Eof) 
{ 
p_elem=new p_inregistrare; 
p_elem->text=new TLabel(pagina[i]);  //creare obiect pentru numele 
subcriteriului 
p_elem->pct=new TEdit(pagina[i]);//creare obiect  pentru punctaj 
p_elem->text->Caption=Q_subcrite->FieldByName("Nume_sub")-AsString; 
p_elem->nr_subcriteriu=Q_subcrite->FieldByName("subcriteriuID")-AsInt 
MyList->Add(p_elem); 
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F_criterii->Q_subcrite->Next(); 
k++;t++;//t-numar subcriteriile 
pagina[i]->InsertControl(p_elem->text); //afişare obiect de tip TLabel 
pagina[i]->InsertControl(p_elem->pct);//afişare obiect de tip TEdit 
} 
 

 
ătoare Criteriului CARACTERISTICI FIZICE 

a citirea subcriteriilor din interogarea Query_subcrite, identificatorul 
candid

able_Ofiteri->Active=true; //deschid tabela ofiteri 
gistrare 

ri pentru 
 a-l co

Ofiteri->FieldByName("OfiterID")->AsInteger;  

daug in tabela Temp elementul curent din listă 

Fig. 6 Subcriteriile corespunz
 
L
atului, numele subcriteriului precum şi valoarea obţinută de candidat 

pentru subcriteriu sunt adăugate într-o listă, listă ce este salvată în tabela 
Temp. 

 
T
Table_Ofiteri->Last(); //ma pozitionez pe ultima înre
//salvez identificatorul ultimei înregistrări adăugate în Ofite
pia în Temp 
id_of=Table_
Table_Temp->Active=true; //deschid tabela Temp 
for(int i=0;i<MyList->Count;i++) //parcurg lista 
{ 
//a
Table_Temp->Append(); 
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Table_Temp->FieldValues["OfiterID"]=id_of; 
elem->nr_subcriteriu; 

upă adăugarea înregistrărilor În tabela Temp lista este distrusă, 
opera

r(int i=0;i<MyList->Count;i++) 

elem=(lista)MyList->Items[i]; 
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Abstract 
The paper presents a mathematical model based on inclusion of normal-level risk 

factors that may influence the tactical missions, for an informatic application of 

determination of optimal variants. The application was developed in the framework of a 

research project entitled: „Optimization of capabilities for tactical missions preparation in 

the field of national defence and security”. This was was carried out in the C++Builder 

environment.  The decisional method used in the informatic application uses the method of 

moments.   

 
 
În teoria deciziei se folosesc modele deterministe ai căror parametri se 

calculează prin analiza statistică a datelor care stau la baza selecţiei. Dacă 
factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori normale, determinarea 
soluţiei se poate face utilizând metoda momentelor; 

Ca şi etapă premergătoare a determinării soluţiei optime trebuie făcută 
o analiză a indicatorilor sintetici ai variaţiei. Aceşti indicatori caracterizează 
gradul de variaţie luând în considerare toţi termenii seriei şi sunt: abaterea 
medie liniară, abaterea medie pătratică, dispersia şi coeficientul de variaţie. 
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- abaterea medie pătratică (abaterea standard), σ  – se calculează ca o 
medie pătratică din abaterile tuturor variantelor seriei de la media lor 
aritmetică: 

∑ −=
i

i Xx
n

2)(1σ          (1) 

unde X  reprezintă media aritmetică 
- dispersia,  - se calculează ca o medie aritmetică simplă sau 

ponderată a pătratelor abaterilor termenilor faţă de media lor: 
2σ

∑ −=
i

i Xx
n

22 )(1σ         (2) 

- Coeficientul de variaţie a lui Pearson, – se obţine din raportul 
abatere medie liniară la nivel mediu sau abatere medie pătratică şi medie şi 
poate fi folosit ca test de semnificaţie a reprezentativităţii: 

v

%
X

v xσ
=          (3) 

Pentru aplicaţia de faţă, dacă coeficientul de variaţie al unui subcriteriu 
este sub 2%, nu s-a luat în calcul subcriteriul pentru nici un candidat. 

 
Fig.1 a Descrierea elementelor de risc specifice misiunii 

               b. Aplicarea, pentru 3 variante, a metodei momentelor 
 

Fiecare factor de risc, în funcţie de gradul de incertitudine al său 
produce o modificare de ponderi pentru subcriteriile care le influenţează. În 
cazul în care factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori normale se 
poate folosi următorul model matematic înglobat în aplicaţia informatică 
proiectă. 

Dacă se cunosc toate detaliile misiunii, iar aceasta se desfăşoară în 
condiţii de certitudine, subcriteriile sunt echiimportante, se poate obţine o 
soluţie optimă utilizând metoda momentelor. 

Prelucrarea datelor, obţinerea matricei normalizate se face în funcţie de 
tipul criteriilor – maxim sau minim – care au fost luate în calcul şi de metoda 
optimă ce a fost stabilită. În cazul în care criteriile sunt echiimportante se va 
aplica metoda momentelor.  
i) Algoritmul care va rezolva problema decizională este următorul: 
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- se normalizează matricea consecinţelor în funcţie de tipul criteriului 
(minim sau maxim); 

- pentru fiecare linie se calculează momentul linie, cu relaţia (4), după 
care se ordonează liniile matricei corespunzătoare normalizate în ordine 
crescătoare după valorile momentelor linie; 

 m,1i)(,
r

rj
M n

1j
ij

n

1j
ij

l
i =∀

⋅

=

∑

∑

=

=        (4) 

- pentru fiecare coloană a noii matrice se calculează momentul coloană: 

 n,1j)(,
r

ri
M m

1i
ij

m

1i
ij

c
j =∀

⋅
=

∑

∑

=

=        (5) 

- se ordonează coloanele matricei în ordine crescătoare a valorilor 
momentelor coloană; 

- se reia algoritmul până când nu mai sunt posibile noi ordonări. Ultima 
ordonare a liniilor reprezintă clasamentul optim al variantelor 
decizionale. 
ii) Implementarea algoritmului 
Se interoghează tabela Ofiţeri. Pentru toţi ofiţerii care au testele 

introduse se construieşte o matrice ce are pe prima coloană numele 
candidaţilor, pe prima linie identificatorul subcriteriului, iar ca şi valori 
punctajele obţinute de aceştia. 

Table_Ofiteri->Active=true; 
Table_Subcrit->Active=true; 
StG->RowCount=Table_Ofiteri->RecordCount+2; //definesc liniile 

matricei 
StG->ColCount=1;//iniţial matricea are o singură coloană 
//completez liniile coloanei 0 cu numele candidaţilor 
Table_Ofiteri->First(); //mă poziţionez pe prima înregistrare în tabela 

Ofiţeri 
i=1; 
while(!Table_Ofiteri->Eof) 
{ 
StG->Cells[0][i]=Table_Ofiteri->FieldByName("Nume")->AsString; 
Table_Ofiteri->Next(); 
i++; 
} 
//completez coloanele(prima linie) cu identificatorul pentru subcriteriu 
Table_Temp->Active=true; 
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Table_Subcrit->First(); 
j=1; 
while(!Table_Subcrit->Eof) 
{ 
id_subcrit=Table_Subcrit->FieldByName("SubcriteriuID")-AsInteger; 
subcriteriu_tip=Table_Subcrit->FieldByName("Tip_sub")->AsString; 
if(Table_Temp->Locate("SubcriteriuID",Variant(id_subcrit),Opts)) 
{ 

 //iau in considerare numai subcriteriile cu o variaţie mai mare decât 0.02 
if(Table_Temp->FieldByName("Variatia")->AsFloat >= 0.02) 
 { 
//am gasit subcriteriul in tabela TEMP 
StG->ColCount=StG->ColCount+1; 
StG->Cells[j][0]=Table_Subcrit->FieldByName("SubcritID")-

AsString; 
id_ofiter=Table_Temp->FieldByName("OfiterID")->AsInteger; 
id_criteriu=Table_Subcrit->FieldByName("CriteriuID")->AsInteger; 
j++;} 
  } 
  Table_Subcrit->Next(); 
} 
StG->ColCount=StG->ColCount+1; //adaug o coloană pentru 

calculul momentului linie 
 
/completez valorile subcriteriilor pentru fiecare ofiteri 
//aici trebuie să pun valorile din Temp 
Table_Ofiteri->First(); 
i=1; 
while(!Table_Ofiteri->Eof) 
{ 
id_ofiter=Table_Ofiteri->FieldByName("OfiterID")->AsInteger; 
loc_values[0]=id_ofiter; 
for(j=1;j<StG->ColCount;j++) 
{ 
id_subcrit=StrToInt(StG->Cells[j][0]); 
loc_values[1]=id_subcrit; 
if(Table_Temp-Locate("OfiterID; SubcriteriuID", 

VarArrayOf(loc_values,1), Opts) 
StG->Cells[j][i]=Table_Temp->FieldByName("Punctaj")->AsFloat; 
else StG->Cells[j][i]=0; 
} 
Table_Ofiteri->Next(); 
i++; } 
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Normalizarea se face în funcţie de tipul subcriteriului. Se determină 
mai întâi minimul sau maximul pe fiecare subcriteriu.  

Dacă subcriteriul este de minim, atunci valoarea normalizată se 
calculează cu relaţia: 

minmax

max

jj

ijj
ij aa

aa
r

−

−
=         (6) 

Dacă subcriteriul este de maxim, noua valoare se determină cu relaţia: 

minmax

min

jj

jij
ij aa

aa
r

−

−
=         (7) 

//normalizarea  
for(i=1;i<StG->ColCount-1;i++) 
{ 
sub_crit=(StG->Cells[i][0].c_str()); 
Query1->Close(); 
Query1->SQL->Clear(); 
Query1->SQL->Add("SELECT * FROM Subcrit WHERE 

SubcriteriuID="+sub_crit); 
Query1->Open(); 
tip=Query1->FieldByName("Tip_sub")->AsString; 
//caut maximul si min in coloana 
a_min=StrToFloat(StG->Cells[i][1]); 
a_max=StrToFloat(StG->Cells[i][1]); 
for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++) 
{ 
if (a_min>StG->Cells[i][j]) a_min=StrToFloat(StG->Cells[i][j]); 
if (a_max<StG->Cells[i][j]) a_max=StrToFloat(StG->Cells[i][j]); 
} 
if(tip=="max") 
//normalizez cu MAX 
                for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++) 
                { 
                        a=StrToFloat(StG->Cells[i][j]); 
                        //ShowMessage(a); 
                        a=double(double(a-a_min)/double(a_max-a_min)); 
                        StG->Cells[i][j]=FloatToStr(a); 
                 } 
        else 
                for(j=1;j<StG->RowCount-1;j++) 
                { 
                       a=StrToFloat(StG->Cells[i][j]); 
                        a=double(double(a_max-a)/double(a_max-a_min)); 
                        StG->Cells[i][j]=FloatToStr(a); 
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                 } 
        } 
Calculez momentul linie:  
for (i=1;i<nr_lin-1;i++) 
{ 
suma=0; 
suma_numar=0; 
for (j=1;j<nr_col-1;j++) 
{ 
suma_numar=suma_numar+j*double(StrToFloat(StG->Cells[j][i])); 
suma=suma+StrToFloat(StG->Cells[j][i]); 
} 
mom_l=double(double(suma_numar)/double(suma)); 
StG->Cells[j][i]=FloatToStr(mom_l); 
} 
După ordonarea crescătoare în funcţie de momentul linie, calculez 

momentul coloană: 
for (i=1;i<nr_col-1;i++) 
{ 
suma=0; 
suma_numar=0; 
for (j=1;j<nr_lin-1;j++) 
{ 
suma_numar=suma_numar+j*(StrToFloat(StG1->Cells[i][j])); 
suma=suma+StrToFloat(StG1->Cells[i][j]); 
} 
mom_c=double(double(suma_numar)/double(suma)); 
StG1->Cells[i][j]=FloatToStr(mom_c); 
} 
Se sortează crescător în funcţie de momentul coloană. Algoritmul, după 

cum am mai spus, se repetă până când nu se mai produce nici o schimbare 
între liniile şi coloanele matricei. 

 
 

Bibliografie 

[1] Bell, D., Raiffa, H., Tverskz, A., Decision making: descriptive, normative 
and prescriptive interactions, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 
[2] Miclea, M., Psihologie cognitivă-modele teoretico-experimentale, Editura 
Polirom, Iaşi, 2003; 
[3] Paul Weirich, Realistic Decision Theory: Rules for Nonideal Agents în 
Nonideal Circumstances, Oxford University Press, 2004. 
 

164



                                                

INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ DE APĂRARE DUPĂ ÎNFIINŢAREA 
ORGANIZAŢIEI TRATATULUI DE LA VARŞOVIA (1955 – 1968) 

 
Maior drd. PETRE OPRIŞ 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 
 

La 14 mai 1955, România a devenit unul dintre cele opt state membre ale 
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. Cu acel prilej, autorităţile române şi-au asumat 
anumite responsabilităţi economice în cadrul alianţei din care făceau parte.1

Pentru ca autorităţile române să poată face faţă cheltuielilor militare după 
înfiinţarea oficială a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, Kremlinul a sprijinit 
realizarea în România a unor categorii de armament, muniţii şi alte produse speciale 
după licenţe sovietice.2 Treptat, producţia militară românească s-a diversificat şi, la 
începutul anilor ’60, s-a ajuns la fabricarea de carabine S.K.S. calibru 7,62 mm, 
aruncătoare de grenade antitanc portative RPG-2 calibru 40 mm (cu muniţia aferentă, de 
luptă şi de exerciţiu), aruncătoare uşoare de flăcări LPO-503, mitraliere antiaeriene ZU-
2 calibru 14,5 mm (cu muniţia aferentă), piese de schimb pentru armamentul de 
infanterie, detectoare de mine UMIV-1, măşti contra gazelor (modelele 1952 şi 1958)4, 
produse chimice speciale, materiale de protecţie antichimică realizate pe bază de 
opanol, lovituri pentru tunurile A.A. calibru 57 mm şi 100 mm, lovituri pentru tunurile 
de pe tancuri şi autotunuri (calibru 85 mm şi 100 mm), autocamioane cu două 
diferenţiale (tip SR-132 şi SR-114), autoateliere, staţii radio de putere mică şi medie 
(tranzistorizate, tip R-105, R-116 şi R-311).5 Totodată, a fost modernizat pachetul de 
decontaminare antichimică individuală model 1958 (care a devenit cunoscut sub 
denumirea P.D.I. model 1960) şi au fost realizate truse de instrucţie antichimice şi 
vopsele luminiscente.6

Aceste produse militare au fost fabricate nu numai pentru armata română, ci şi 
pentru forţele armate ale unor state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia 
(Polonia, R.D.G., Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria), fiind exportate în diferite cantităţi, 
în perioada 1961-1965. Potrivit planului întocmit în septembrie 1960 de Comisia de 
Apărare a R.P. Române, înainte de desfăşurarea şedinţei Comisiei permanente de 

 
1 Cf. Petre Opriş, România şi preliminariile constituirii Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. Documente inedite, în 
România-NATO. Vol. 2: Negocierea şi ratificarea Protocolului de aderare, argument: Ilie Manole, Horst Kossack, Editura 
Printeuro, Ploieşti, 2005, p. 169-193. 
2 Relaţiile româno-chineze 1880-1974. Documente, Ministerul Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale din România, ediţie 
de documente întocmită de ambasador Romulus I. Budura (coordonator), dr. Iolanda Ţighiliu, Camelia Moraru, Constantin 
Moraru, Costin Ionescu, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2005, p. 495. 
3 Aruncătoarele uşoare de flăcări LPO-50 au fost produse la Uzina nr. 2 „Bella Breiner” din Braşov. Nicolae Popescu, 
Mihail Grigorescu, Istoria chimiei militare româneşti: 1917-2005, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005, p. 
336. 
4 Până în anul 1958, măştile contra gazelor model 1952 au fost produse la Fabrica Chimică nr. 10, situată în Bucureşti, pe 
strada Ziduri Moşi, la numărul 23 (Piaţa Obor). În anul 1958, Fabrica Chimică nr. 10 a fost mutată la Buzău şi a început să 
producă măşti contra gazelor model 1958, iar în clădirea din Bucureşti a fost instalată Fabrica de Mase Plastice, nou 
înfiinţată. La întreprinderea respectivă au fost realizate pachetele de decontaminare individuale, tuburile care indicau 
prezenţa substanţelor chimice şi radioactive pe câmpul de luptă, precum şi completele de decontaminare antichimică şi de 
radiaţii ale militarilor şi tehnicii de luptă. Ibidem, p. 231; 324. 
5 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 56/1960, f. 7-8; 23-
24. 
6 Nicolae Popescu, Mihail Grigorescu, op.cit., p. 326. Trusele de instrucţie conţineau substanţe şi soluţii pentru degazarea, 
dezactivarea şi dezinfectarea militarilor şi a tehnicii de luptă. 
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colaborare în domeniul industriei de apărare (Moscova, octombrie 1960), s-a estimat 
faptul că România urma să obţină suma de 93 milioane ruble (între anii 1960-1965), ca 
urmare a exporturilor sale de tehnică şi materiale militare. În acelaşi document s-a 
prevăzut reducerea volumului importurilor similare7 şi realizarea în ţară a următoarelor 
produse speciale: aparatură dozimetrică, lovituri de obuzier calibru 122 mm (cu proiectil 
de iluminare), parc de pod pe pontoane (model românesc), maşini blindate pentru 
transportul trupelor (tip BTR-40 A şi BTR-152 Z) şi autoamfibii.8

Concomitent cu fabricarea, după licenţe sovietice, a unor categorii de armament, 
muniţii şi alte produse speciale, în România s-au dezvoltat şi alte ramuri industriale, în 
principal după importarea de utilaje şi tehnologie din statele membre ale Organizaţiei 
Tratatului de la Varşovia (care erau în acelaşi timp membre şi ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc – C.A.E.R.). Totodată, începând din anul 1955, ca urmare a 
renunţării la o serie de proiecte mari consumatoare de fonduri (de exemplu: Canalul 
Dunăre – Marea Neagră, Sovromurile9), stocul de aur al Băncii de Stat a R. P. Române 
a început să crească din nou şi a atins nivelul de 58,2 tone la sfârşitul anului 1957 (40,3 
tone în ţară şi 17,9 în depozite constituite în străinătate). Un an mai târziu, rezerva 
respectivă de aur a înregistrat o scădere de 4 tone, iar la 6 mai 1959 se mai afla în stocul 
Băncii de Stat o cantitate de 37645 kg aur fin (2617,2 kg în lingouri româneşti, 8 tone în 

 
7 Pentru perioada 1960-1965, autorităţile de la Bucureşti au prevăzut suma de 6157 milioane lei în vederea dotării armatei 
române cu tehnică şi materiale militare. Din suma respectivă, 1157 milioane ruble (4236 milioane lei) au fost alocate pentru 
plata importurilor de produse speciale. Pe categorii de tehnică militară, situaţia cheltuielilor estimate la importuri se 
prezenta astfel: mijloace moderne de apărare antiaeriană (în principal, complexele de rachete SA-75) – cca. 255 mil. ruble 
(25% din volumul total al importurilor); aviaţie (în principal, 104 avioane de vânătoare MIG-21 F-13, necesare pentru 
înlocuirea aparatelor MIG-15 din patru regimente de aviaţie) – cca. 220 mil. ruble (22%); tancuri (în principal, 423 tancuri 
mijlocii T-54 A importate din Polonia) – cca. 170 mil. ruble (17%); aparatură radio (din URSS, Ungaria şi R.D.G.) – cca. 
92 mil. ruble (10%); mijloace de tracţiune (din URSS şi Polonia) – cca. 63 mil. ruble (6%); radiolocatoare (din URSS) – 
cca. 40 mil. ruble (4%). Reprezentanţii României au luat în considerare, în septembrie 1960, şi o posibilă reorganizare a 
producţiei militare în cadrul C.A.E.R., efectuată la propunerea Moscovei. În consecinţă, autorităţile române considerau 
acceptabilă şi varianta importurilor de avioane de vânătoare MIG-21 F-13 din Cehoslovacia, precum şi a staţiilor şi 
autostaţiilor R-118 M din Polonia. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 56/1960, f. 2; 4; 6; 8; 15-20. 
8 Ibidem, f. 7-8. La mijlocul anilor ’60, ştirile privind dezvoltarea industriei româneşti de apărare au ajuns tot mai departe în 
lume, iar unul dintre statele interesate de producţia de muniţii din România a fost Pakistanul. Autorităţile de la Islamabad 
au solicitat în două rânduri aprobarea pentru achiziţionarea de muniţii româneşti fabricate sub licenţă sovietică (în anii 1966 
şi 1967), dar de fiecare dată Bucureştiul a răspuns negativ. România nu a dat curs cererilor respective deoarece, pe de-o 
parte, un asemenea export, fără a avea acceptul sovieticilor, ar fi generat probleme între Bucureşti şi Moscova, iar pe de altă 
parte s-a dorit să nu se tensioneze relaţiile dintre Bucureşti şi New Delhi. „Pentru livrarea de muniţie fabricată după licenţe 
sovietice ar trebui cerut acordul URSS – preciza Corneliu Mănescu la 12 mai 1967, într-un document trimis Prezidiului 
Permanent al C.C. al PCR. În cazul livrării fără acest acord, s-ar ajunge la complicaţii în relaţiile noastre cu URSS, care în 
1966 a respins cererea pakistaneză”. Cu acelaşi prilej, ministrul român al Afacerilor Externe a afirmat că „livrarea de 
armament românesc (corect: muniţie românească – n.n.) Pakistanului ar putea provoca nemulţumirea Indiei şi ar complica 
relaţiile româno-indiene”. Ibidem, dosar 68/1967, f. 2-3; 33. 
9 Cf. Florian Banu, Paşi spre autonomia R.P.R. Desfiinţarea SOVROMURILOR, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (serie nouă), Istorie, Tomul XLIV-XLV, 1998-1999, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iaşi, p. 133-150; Gavriil Preda, Aspecte semnificative ale lichidării societăţilor mixte SOVROM din economia 
românească, în Analele Sighet 8. Anii 1954-1960: fluxurile şi refluxurile stalinismului, Fundaţia Academia Civică, 
Bucureşti, 2000, p. 315-319; Florian Banu, Ajutorul internaţionalist al Moscovei. Cazul SOVROMUTILAJPETROLIER, în 
Festung Ploieşti, vol. I, coord. Gavriil Preda, Ilie Manole, Eugen Stănescu, Editura PRINTEURO, Ploieşti, 2003, p. 353-
362; Florian Banu, Luminiţa Hriţcu, Un domeniu special al „colaborării” economice româno-sovietice: Societatea mixtă 
„SOVROMQUARŢIT” (1951-1956), în Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Editura PALLAS, Focşani, 2003, p. 670-
686; Florian Banu, Transporturi pe Dunăre în primii ani ai regimului comunist: Sovromtransport, în Anuarul Muzeului 
Marinei Române 2002 – volumul V, Editura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Constanţa, 
2003, p. 383-390; Gavriil Preda, Instituirea controlului sovietic asupra industriei şi comunicaţiilor navale româneşti. 
Înfiinţarea SOVROMTRANSPORT, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Editura PALLAS, Focşani, 2003, p. 
627-638; Florian Banu, Asalt asupra economiei României – de la Solagra la SOVROM (1936-1956), Editura Nemira, 
Bucureşti, 2004. 
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lingouri sovietice şi 27027,8 kg în diferite monede străine şi româneşti – din care 
18828,5 kg în monede străine vandabile)10. La sfârşitul aceluiaşi an, cantitatea de aur 
aflată la dispoziţia Băncii de Stat a crescut din nou, ajungând la 50,4 tone (39,8 tone în 
ţară şi 10,6 în depozite constituite în străinătate).11

Datorită calităţii mai slabe a produselor importate din ţările lagărului comunist, 
comparativ cu cele realizate în ţările capitaliste dezvoltate, autorităţile de la Bucureşti 
au început să analizeze cu atenţie şi ofertele existente în statele occidentale. Astfel, 
începând din anul 1956, o parte din cantitatea de aur aflată la dispoziţia Băncii de Stat a 
R. P. Române au fost utilizată pentru garantarea mai multor credite externe. Acestea au 
fost obţinute de statul român pentru „creşterea simţitoare a importurilor de instalaţii, 
maşini şi utilaje”, în vederea asigurării unui „ritm susţinut de dezvoltare a economiei 
naţionale”12. De exemplu, în aprilie 1956 a fost semnat un contractul în valoare de 
6927500 dolari SUA (27710000 ruble) pentru achiziţionarea din Elveţia a 6 locomotive 
Diesel-electrice, 10 motoare Diesel tip 12 LDA 28 şi 10 echipamente electrice 
complete, precum şi a licenţei de fabricaţie a unei locomotive Diesel-electrice fabricate 
de firmele „Sulzer Frères”, „Brown Bovery” şi „S.L.M.”.13 Cu acel prilej s-a prevăzut 
ca partea română să achite 4984000 dolari SUA (19936000 ruble) până la sfârşitul 
anului 1958, iar restul sumei stipulate în contract urma să fie plătită până la sfârşitul 
anului 1960 – 1866000 dolari SUA (7464000 ruble) în anul 1959, respectiv 77500 
dolari SUA (310000 ruble) în anul 1960.14 Totodată, a fost încheiat un contract pentru 

 
10 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 19/1959, f. 53. 
11 Ibidem, dosar 21/1966, f. 342-343. Începând din anul 1960, tezaurul aflat în administrarea Băncii de Stat a R. P. Române 
a avut următoarea evoluţie cantitativă: 1960 – 58,6 tone de aur (48 de tone în ţară şi 10,6 tone în depozite constituite în 
străinătate) şi 168,5 tone de argint; 1961 – 60,8 tone de aur (50,2 tone în ţară şi 10,6 tone în străinătate) şi 222,5 tone de 
argint; 1962 – 68,3 tone de aur (57,7 tone în ţară şi 10,6 tone în străinătate) şi 177,2 tone de argint; 1963 – 75,8 tone de aur 
(65,2 tone în ţară şi 10,6 tone în străinătate) şi 121,7 tone de argint; 1964 – 84,2 tone de aur (76,1 tone în ţară şi 8,1 tone în 
străinătate) şi 122 tone de argint; 1965 – 81,8 tone de aur (57,1 tone în ţară şi 24,7 tone în străinătate) şi 183,8 tone de 
argint. În perioada respectivă, întreaga cantitate de argint a fost depozitată în ţară. 
12 Ibidem, dosar 19/1959, f. 48. 
13 Ibidem, f. 52; 58. Valoarea finală a contractului privind achiziţionarea licenţei de fabricaţie a locomotivei diesel-electrice 
elveţiene (20 milioane franci elveţieni) a fost menţionată şi în stenograma şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
desfăşurată în ziua de 7 iunie 1960. Apud. Dan Cătănuş, Divergenţele româno-sovietice din C.A.E.R., I, în „Arhivele 
Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XIII, nr. 1-2 (46-47)/2005, p. 79-80. 
14 Deşi în URSS existau la acea dată trei uzine în care se produceau locomotive Diesel-electrice, autorităţile de la Bucureşti 
au ales licenţa elveţiană. Decizia respectivă a stârnit nemulţumire la Moscova deoarece sovieticii nu erau obişnuiţi să fie 
concuraţi de un produs occidental într-un stat comunist aflat în sfera lor de influenţă. Acest aspect a devenit evident în 
timpul vizitei efectuate de Nikita Hruşciov în România (18-25 iunie 1962). 

După mai mult de doi ani de la vizita respectivă, Gheorghe Gheorghiu-Dej a profitat de evenimentul care tocmai 
avusese loc la Moscova – înlocuirea lui Nikita Hruşciov cu Leonid Ilici Brejnev – şi i-a relatat lui I. K. Jegalin, 
ambasadorul URSS la Bucureşti, în ziua de 16 octombrie 1964, despre modul cum s-a comportat fostul lider al P.C.U.S. în 
momentul vizitării Uzinelor „Electroputere”, în iunie 1962: „La Craiova am avut într-adevăr o dispută. Acolo, ai noştri 
spuneau: avem în prezent o producţie de atâtea locomotive, aşa se eşalonează, cam atâta în final, iar el (Nikita Hruşciov – 
n.n.) spune: ei, asta-i producţie? Apoi, o locomotivă Diesel nu este un aparat de radio sau nişte lucruri mărunte. Aceasta 
este o maşină complicată, complexă. Pe parcurs i se mai arată cutare, cutare şi ajunge într-o secţie unde se bobinau 
transformatorii. O dată, cum stătea cu pălăria pe ochi, a deschis ochii mari şi spune: aceasta este producţie meşteşugărească. 
În celelalte locuri aveam aparatura cu care se montau locomotivele, era un flux tehnologic frumos. Erau linii [tehnologice] 
aduse din afară (din Elveţia – n.n.). Aici se bobinau transformatori de mare putere. Eu sunt de meserie [electrician] şi îmi 
dau seama că atunci când înfăşori sârma izolată, asta nu merge ca la şuruburi [...] Aici a găsit el, lăcătuşul de mină (aluzie 
la meseria pe care o avusese Nikita Hruşciov în tinereţe – n.n.), că este o producţie meşteşugărească – el, care ştie de toate, 
şi cum se mulge vaca şi cât lapte trebuie să dea vaca dacă o mulge nu ştiu cum. M-am gândit, să-i zic ceva? Este inutil. Îl 
las aşa. 

Ajungem la miting. A luat cuvântul acolo Grişin, au luat cuvântul şi de-ai noştri. Acolo i se aduce lui Hruşciov o cutie, 
o machetă cu locomotiva, aşa ceva din tablă, făcută cadou de oamenii de acolo. O ia în mână, se vede că era grea, aşa, şi 
zice: ce şmecherie românească o mai fi şi asta? Ca să vezi (subl.n.)”. Apud. Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. 
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furnizarea de utilaje necesare producţiei de locomotive, în valoare totală de 1199750 
dolari SUA (4799000 ruble). Suma respectivă urma să fie achitată în mod eşalonat, 
astfel: 512250 dolari SUA (2049000 ruble) până la sfârşitul anului 1958 şi 687500 
dolari SUA (2750000 ruble) în cursul anului 1959.15

În aceeaşi ordine de idei se înscrie şi Nota privind angajarea – din ţările 
capitaliste – a unor instalaţii complexe de mare însemnătate economică – întocmită la 6 
mai 1959 şi avizată de Gheorghe Gaston Marin, preşedintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Aurel Vijoli, ministrul de Finanţe, M. Popescu, ministrul Comerţului, şi 
Alexandru Bârlădeanu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. În documentul 
respectiv s-a precizat faptul că statul român urma să cumpere 14 locomotive electrice 
din Elveţia şi Franţa, valoarea totală a contractului fiind de 6,3 milioane dolari SUA. 
Suma respectivă urma să fie achitată în mod eşalonat, astfel: câte 1,26 milioane dolari 
SUA în anii 1959, 1960 şi 1961, precum şi 2,52 milioane în anul 1962.16

Planul autorităţilor de la Bucureşti de dezvoltare economică a României în 
perioada 1959–1965 prevedea, de asemenea, achiziţionarea din ţările europene 
occidentale, cu prioritate, a unor instalaţii, maşini şi utilaje necesare în domeniile 
petrochimiei, celulozei şi hârtiei, precum şi în cel al valorificării superioare a 

 
România şi conflictul sovieto-chinez, 1957-1965, vol. 1, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 
2004, p. 422. 

În opinia noastră, mărturia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej este mult mai apropiată de realitate decât povestea romanţată 
şi narcisistă relatată de Paul Niculescu-Mizil despre aceeaşi vizită: „Un alt moment relevant al divergenţelor româno-
sovietice, poate cel mai relevant, a fost vizita la uzinele „Electroputere” din Craiova. Aci românii au prezentat noua 
locomotivă de cale ferată. Era una dintre cele mai moderne din Europa. Fusese construită de inginerii şi muncitorii 
români, pe baza licenţei cunoscutei firme elveţiene „Szultzer” (corect: „Sulzer Frères” – n.n.). Discuţia a început de la 
licenţă. „De unde s-a luat? Care a fost costul ei?” [...] Dezvoltarea industriei la români era considerată exclusiv ca o 
manifestare de independenţă a lor, un mijloc de a întări independenţa. Această „învinuire” a fost exprimată cu brutalitate 
de unul dintre consilierii delegaţiei oaspete, la un pahar de băutură consumat în plus. Acest punct de vedere a fost 
exprimat clar în reproşurile făcute de însuşi Hruşciov. „De ce aveţi nevoie de industrie? Vreţi să fiţi independenţi?” El şi-a 
manifestat vizibil sentimentele de dezaprobare. N-a vrut să dea curs invitaţiei de a se urca pe locomotivă. 

Dezacordul a fost atât de public încât, chiar muncitorii şi-au dat seama că ceva nu este în regulă. La scurt timp după 
vizită, un muncitor, mai în vârstă, care avea activitate comunistă ilegală, mi-a cerut să-l primesc în audienţă. El şi-a 
exprimat nedumerirea şi m-a întrebat de ce a fost atât de supărat Hruşciov pe locomotiva pe care ei au construit-o. 
Muncitorii o consideră o bijuterie şi se mândresc cu ea. Am relatat despre aceasta lui Gheorghiu-Dej, care mi-a spus să 
informez şi Biroul Politic, lucru pe care l-am făcut [...] Hruşciov a criticat, în reuniuni ale CAER, seria mică a tractoarelor 
sau autocamioanelor româneşti, cumpărarea de către români a unor licenţe occidentale, cum ar fi cele pentru locomotivele 
Diesel electrice, sau unele uzine chimice (urmare a vizitei făcute de el în România, în 1962) (subl.n.)”. Paul Niculescu-
Mizil, O istorie trăită. Memorii, vol. I, ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 185-186; 224. 

Pentru detalii privind vizita efectuată de Nikita Hruşciov în România, în perioada 18 – 25 iunie 1962, vezi Lavinia 
Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 
1997, p. 138; Convorbiri neterminate. Corneliu Mănescu în dialog cu Lavinia Betea, Editura POLIROM Iaşi, 2001, p. 95-
96; Dan Cătănuş, Divergenţele româno-sovietice din C.A.E.R., II, în „Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, anul XIII, nr. 3-4 (48-49)/2005, p. 84 – 87. 

Ritmul producţiei de locomotive moderne a crescut an de an ca urmare a implicării directe, în proiectul respectiv, a 
uzinelor constructoare de maşini de la Reşiţa. De exemplu, în anul 1964 au fost asamblate la Craiova 85 de locomotive 
Diesel-electrice sub licenţă „Sulzer Frères”. Căile Ferate Române. O istorie în date şi imagini – 125 de ani de la 
inaugurarea liniei Bucureşti Filaret-Giurgiu (în continuare: Căile Ferate Române), Societatea Naţională a Căilor Ferate 
Române, Centrul de Perfecţionare, Documentare şi Editură, Bucureşti, 1994, p. 52; Dicţionar enciclopedic român, vol. III, 
Academia Republicii Populare Române, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 149; ibidem, vol. IV, Academia Republicii 
Socialiste România, Editura Politică, Bucureşti, 1966, p. 116; Petre Opriş, Regimul lui Gheorghiu-Dej şi legăturile 
economice cu Occidentul. Licenţă helvetă pentru locomotive produse în R.P.R., în „Dosarele Istoriei”, anul XI, nr. 1 
(113)/2006, p. 33-38. 
15 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 19/1959, f. 57. 
16 Ibidem, f. 1-2; 60. Propunerea respectivă a fost aprobată în cadrul şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R. care s-a 
desfăşurat în ziua de 18 mai 1959. 
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lemnului.17 Astfel, până în mai 1959 au fost semnate contracte pentru importul din 
R.F.G. a unei fabrici de placaj, a unor instalaţii pentru obţinerea de plăci aglomerate 
triplu stratificate şi a unei instalaţii de metanol. Din Franţa urma să sosească o fabrică de 
zahăr în valoare de 36925000 ruble (9231250 dolari), o instalaţie Rexforming fusese 
contractată în R.F.G., Franţa şi Italia, iar instalaţii de lămpi fluorescente şi un cuptor de 
tras ţevi urmau să sosească din Olanda (3068000 ruble, echivalentul a 767000 dolari).18 
Valoarea totală a importurilor planificate în mai 1959 de Gheorghe Gaston Marin, 
preşedintele Comitetului de Stat al Planificării, era de 145,742 milioane dolari.19

În acelaşi timp, autorităţile române au preconizat o dezvoltare a relaţiilor 
economice şi cu ţările socialiste. În acest sens au fost încheiate atât acorduri comerciale 
anuale, cât şi Acorduri de lungă durată cu o serie de state – în primul rând cu cele 
membre ale C.A.E.R. – pentru realizarea de schimburi de mărfuri în perioada 1961-
1965 şi, ulterior, în anii 1966-1970. La mijlocul deceniului respectiv se preconiza ca 
România să treacă de la un deficit comercial cincinal în valoare de 118,8 milioane ruble 
(în relaţiile sale cu statele socialiste) la un excedent de 73,7 milioane ruble, la sfârşitul 
perioadei 1966-1970. În opinia autorităţilor de la Bucureşti, acest obiectiv putea fi atins 
prin creşterea cu 10% a ponderii exporturilor de maşini şi utilaje de serie, instalaţii 
complete şi tehnică militară – reducându-se în acelaşi timp cu 2% importurile similare – 
şi creşterea cu 7% a ponderii exportului de mărfuri industriale de larg consum în totalul 
exporturilor româneşti. De asemenea, s-a preconizat scăderea masivă a exporturilor de 
materii prime, combustibili20, metale, materiale de construcţii şi produse chimice (cu 

 
17 Cf. Dan Cătănuş, Relaţiile externe ale României şi influenţa factorului sovietic asupra acestora în primele două decenii 
postbelice, în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, serie nouă, volumul I, 
Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2002, p. 201-236; Petre Opriş, Nicolae Ceauşescu şi „Neue Ostpolitik”. Problema 
reunificării familiilor minorităţii germane din România (iunie 1973), în Partide politice şi minorităţi naţionale din 
România în secolul XX, coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006, p. 
245-282. 
18 Totodată, autorităţile de la Bucureşti doreau să dezvolte producţia de anvelope (15,25 milioane dolari) şi să achiziţioneze 
imediat din Occident o fabrică de elemente electronice şi semiconductori (în valoare totală de 7 milioane dolari, din 
Franţa), o instalaţie de cracare catalitică (7,5 milioane dolari), o fabrică de cauciuc butil (8,75 milioane dolari), o fabrică de 
cauciuc izoprenic (16,5 milioane dolari), o fabrică de alcooli oxo (9 milioane dolari), o instalaţie pentru obţinerea de 
poliolefine şi glicoli, inclusiv pentru realizarea pirolizei în vederea obţinerii etilenei (22,5 milioane dolari), o fabrică de 
negru de fum (3 milioane dolari), o instalaţie pentru obţinerea anhidridei ftalice din ortoxilen (750000 dolari), o instalaţie 
pentru obţinerea de răşini poliesterice armate (1,8 milioane dolari), o instalaţie pentru obţinerea de polistiren (2 milioane 
dolari), o fabrică de celuloză şi hârtie pentru saci din răşini (din Marea Britanie, în valoare totală de 15,542 milioane 
dolari), o fabrică de semiceluloză şi hârtie obţinute din paie (8,925 milioane dolari), o instalaţie pentru fabricarea celulozei 
pentru cord super din răşini (6,5 milioane dolari), o fabrică de reţea cord (10 milioane dolari) şi fabrici de furaje concentrate 
(375000 dolari). A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 19/1959, f. 57; 59-60. 
19 Sumele respective urmau să fie achitate astfel: în anul 1959 – 25,120 milioane dolari; în anul 1960 – 24,690 milioane 
dolari; în anul 1961 – 19,685 milioane dolari; în anul 1962 – 21,036 milioane dolari; în anul 1963 – 17,659 milioane dolari; 
în anul 1964 – 17,272 milioane dolari; în anul 1965 – 16,785 milioane dolari; după 1965 – 3,495 milioane dolari. Ibidem, f. 
60. 
20 Dacă, în perioada 1961-1965, autorităţile române au exportat în URSS 9,3 milioane tone de produse petroliere, în anii 
1966-1970 exporturile respective au fost reduse cu aproximativ 60%, ajungând la 3,7 milioane tone. Vasile V. Ghişa, 
Ştefan Răgălie, Ion Stoian, Relaţii economice româno-ruse – experienţe şi oportunităţi, Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, Editura Expert, Bucureşti, 2005, p. 36. 

În conformitate cu Acordul comercial de lungă durată încheiat între cele două ţări, România a exportat în URSS, în 
perioada 1961-1965, maşini şi utilaje de serie, instalaţii complete şi tehnică militară în valoare de 297 milioane ruble, 
materii prime, combustibili, metale, materiale de construcţii şi produse chimice în valoare de 1069 milioane ruble, precum 
şi produse alimentare în valoare de 160 milioane ruble (17%, 60%, respectiv 9% din totalul mărfurilor româneşti exportate 
în URSS). Concomitent, autorităţile române au importat din Uniunea Sovietică maşini şi utilaje în valoare de 656 milioane 
ruble, materii prime, metale, combustibili şi produse chimice în valoare de 1058 milioane ruble, precum şi produse 
alimentare şi băuturi în valoare de 6 milioane ruble (37%, 60, respectiv 0,3% din totalul importurilor provenite din URSS). 
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14% din totalul exporturilor româneşti) şi creşterea relativ constantă a importurilor, la 
toate categoriile de mărfuri21, fără a se înregistra depăşiri mai mari de 2% ale cotelor 
procentuale din volumul total al importurilor realizate în perioada 1961-1965.22

În anul 1962, în conformitate cu „Principiile fundamentale ale diviziunii 
internaţionale socialiste a muncii”, discutate şi adoptate la Consfătuirea reprezentanţilor 
partidelor comuniste şi muncitoreşti ale ţărilor membre ale C.A.E.R. (iunie 1962)23, 
liderii statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia au considerat necesar 

 
În ceea ce priveşte capitolul mărfuri industriale de larg consum (încălţăminte, confecţii, tricotaje, mobilă ş.a.), situaţia 

se prezenta astfel: importuri din URSS în valoare de 50 milioane ruble (1961-1964) şi o estimare de 70 milioane ruble 
(1966-1970); exporturi româneşti în URSS în valoare de 244 milioane ruble (1961-1965) şi o estimare de 449 milioane 
ruble (1966-1970). Ponderea exporturilor de mărfuri româneşti de la acest capitol urma să crească, în perioada 1966-1970, 
faţă de 1961-1965, cu 11% din volumul total al exporturilor efectuate de România în URSS (de la 13% la 24%). A.N.I.C., 
fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 119/1964, f. 61. 
21 De exemplu, în anii 1966-1970, URSS a livrat României 8,7 milioane tone minereu de fier, cu 4,95 milioane tone mai 
mult decât în perioada 1961-1965. Vasile V. Ghişa, Ştefan Răgălie, Ion Stoian, op.cit., p. 36. 
22 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 119/1964, f. 53. În conformitate cu prevederile Acordurilor de lungă 
durată încheiate, structura generală a schimburilor de mărfuri realizate de România cu statele socialiste în perioada 1961-
1965 a fost următoarea: 

- maşini şi utilaje de serie, instalaţii complete şi tehnică militară: importuri în valoare de 1226,3 mil. ruble (41% din 
totalul importurilor de mărfuri provenite din statele socialiste); exporturi în valoare de 683,3 mil. ruble (24% din totalul 
mărfurilor exportate în ţările socialiste); deficitul comercial înregistrat la acest capitol a fost în valoare de 543,0 mil. ruble; 

- materii prime minerale, vegetale şi animale, combustibili, metale, materiale de construcţii, produse chimice, materii 
prime alimentare: importuri în valoare de 1480,3 mil. ruble (49% din totalul importurilor); exporturi în valoare de 1583,1 
mil. ruble (55% din totalul exporturilor); excedentul comercial înregistrat la acest capitol a fost în valoare de 102,8 mil. 
ruble; 

- produse alimentare industrializate, fructe şi legume proaspete, băuturi: importuri în valoare de 63,6 mil. ruble (2% din 
totalul importurilor); exporturi în valoare de 321,8 mil. ruble (11% din totalul exporturilor); excedentul comercial 
înregistrat la acest capitol a fost în valoare de 258,2 mil. ruble; 

- mărfuri industriale de larg consum: importuri în valoare de 226,3 mil. ruble (8% din totalul importurilor); exporturi în 
valoare de 289,5 mil. ruble (10% din totalul exporturilor); excedentul comercial înregistrat la acest capitol a fost în valoare 
de 63,2 mil. ruble; 

- importuri totale – 2996,5 mil. ruble; exporturi totale – 2877,7 mil. ruble; deficit comercial – 118,8 mil. ruble. 
În conformitate cu prevederile Acordurilor de lungă durată încheiate, structura generală a schimburilor de mărfuri 

preconizate a se realiza de România cu statele socialiste în perioada 1966-1970 a fost următoarea: 
- maşini şi utilaje de serie, instalaţii complete şi tehnică militară: importuri în valoare de 1365,9 mil. ruble (39% din 

totalul importurilor de mărfuri provenite din statele socialiste); exporturi în valoare de 1192,4 mil. ruble (34% din totalul 
mărfurilor exportate în ţările socialiste); deficitul comercial preconizat la acest capitol a fost în valoare de 173,5 mil. ruble; 

- materii prime minerale, vegetale şi animale, combustibili, metale, materiale de construcţii, produse chimice, materii 
prime alimentare: importuri în valoare de 1725,9 mil. ruble (49% din totalul importurilor); exporturi în valoare de 1457,6 
mil. ruble (41% din totalul exporturilor); deficitul comercial preconizat la acest capitol a fost în valoare de 268,3 mil. ruble; 

- produse alimentare industrializate, fructe şi legume proaspete, băuturi: importuri în valoare de 92,9 mil. ruble (3% din 
totalul importurilor); exporturi în valoare de 270,0 mil. ruble (8% din totalul exporturilor); excedentul comercial preconizat 
la acest capitol a fost în valoare de 178,1 mil. ruble; 

- mărfuri industriale de larg consum: importuri în valoare de 321,7 mil. ruble (9% din totalul importurilor); exporturi în 
valoare de 565,8 mil. ruble (17% din totalul exporturilor); excedentul comercial preconizat la acest capitol a fost în valoare 
de 244,1 mil. ruble; 

- preconizări: importuri totale – 3506,8 milioane ruble; exporturi totale – 3580,5 milioane ruble; excedent comercial – 
73,7 milioane ruble. 
23 Cf. Liviu Ţăranu, România în C.A.E.R. (1954-1964), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi” (serie nouă), Istorie, Tomul XLIV-XLV, 1998-1999, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 161-187; 
Mihai Retegan, Război politic în blocul comunist. Relaţii româno-sovietice în anii şaizeci. Documente, RAO International 
Publishing Company, Bucureşti, 2002; Liviu Ţăranu, România şi proiectele de întreprinderi comune din cadrul CAER 
(1963), în Analele Sighet 9. Anii 1961-1972: ţările Europei de Est, între speranţele reformei şi realitatea stagnării, Fundaţia 
Academia Civică, Bucureşti, 2001, p. 133-145; Mihai Retegan, Integrare sau independenţă. CAER şi România la începutul 
anilor ’60, în „Revista de Istorie Militară”, nr. 5-6 (73-74)/2002, p. 22-26; Liviu Ţăranu, Reorientări în industria petrolieră 
românească la nivelul anilor ’60, în Festung Ploieşti, vol. I, coord. Gavriil Preda, Ilie Manole, Eugen Stănescu, Editura 
PRINTEURO, Ploieşti, 2003, p. 363-372; idem, Relaţii economice româno – est-germane în vremea lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în Clipe de viaţă: Horst Kossack, coord. Dr. Ilie Manole, Editura PRINTEURO, Ploieşti, 2005, p. 605-611; 
idem, Relaţii economice româno-maghiare în timpul lui Gheorghiu-Dej, în Pietre de hotar, vol. 5, coord. Constantin 
Moşincat, Dan Poinar, Editura TIPO MC, Oradea, 2005, p. 366-379. 
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să stabilească şi anumite principii de cooperare pentru dezvoltarea specializării şi 
cooperării internaţionale în producţia de tehnică militară.24 Acestea au fost supuse 
dezbaterii în cadrul Comisiei C.A.E.R. pentru industria de apărare şi aprobate în anul 
1963 de toate statele membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia care aveau 
reprezentanţi permanenţi în comisie. 

Principiile respective au fost reanalizate în perioada iunie-noiembrie 1966, la 
solicitarea reprezentanţilor R.D.G., R.P. Polone şi R.P. Ungare, şi discutate în cadrul 
şedinţei a XIV-a, ordinară, a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de apărare 
(noiembrie 1966). Cu acel prilej, delegaţia română participantă la reuniune a susţinut 
faptul că „principiile actuale de specializare adoptate de către Comisie în anul 1963 şi 
aprobate de guvernele ţărilor membre ale Comisiei sunt pe deplin corespunzătoare 
scopului pentru care au fost elaborate”25. Generalul-locotenent Constantin Şandru 
menţiona, într-un raport întocmit la 18 noiembrie 1966, faptul că poziţia României era 
în concordanţă cu opinia exprimată de reprezentanţii Bulgariei, care considerau că 
„actualele principii sunt corespunzătoare”26. Totodată, conducătorul delegaţiei române 
în Comisia permanentă C.A.E.R. pentru industria de apărare a precizat că „delegaţia 
sovietică nu şi-a făcut cunoscut punctul său de vedere în această problemă”27 până la 
data începerii reuniunii. 

În altă ordine de idei, în cursul aceleiaşi şedinţe a XIV-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria de apărare, generalul-locotenent Constantin Şandru a solicitat 
din nou sprijinul părţii sovietice pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare 
fabricării grenadei PG-9 (pentru tunurile fără recul) şi a loviturii reactive BM-21 (pentru 
complexele de aruncătoare de proiectile reactive montate pe şasiul autocamioanelor 
ZIS-151).28 Ambele tipuri de muniţie au fost ulterior realizate în serie mare atât în 
România, cât şi în alte state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. 

După ce a devenit prim-secretar al C.C. al P.M.R. (în martie 1965) şi, apoi, 
secretar general al partidului, Nicolae Ceauşescu a continuat linia politică generală 
impusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi a încercat să aducă anumite îmbunătăţiri în 
economia românească. Acestea au fost prezentate pentru prima dată în cadrul şedinţei 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. desfăşurate în ziua de 22 aprilie 1965.29 Cu acel prilej, 

 
24 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 152/1966, f. 8; 10; 16. În preambulul documentului încheiat în anul 
1963 şi intitulat „Principiile specializării şi cooperării internaţionale în producţia de tehnică militară în ţările membre ale 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de apărare” s-a precizat: „Prezentele principii ale specializării 
internaţionale şi cooperării producţiei de tehnică militară în ţările membre ale Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria de apărare au fost elaborate în conformitate cu «Principiile fundamentale ale diviziunii internaţionale socialiste a 
muncii», adoptate la Consfătuirea reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti ale ţărilor membre ale C.A.E.R. 
(iunie 1962) şi sunt menite să contribuie la asigurarea la timp a armatelor ţărilor [Organizaţiei] Tratatului de la Varşovia cu 
tehnică militară”. 
25 Ibidem, f. 2; 9. Punctul de vedere al delegaţiei române a fost aprobat în cadrul şedinţei Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., desfăşurată în ziua de 25 noiembrie 1966. La reuniunea respectivă au participat: Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraş, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeţ. Totodată, au fost invitaţi să participe la şedinţă Maxim 
Berghianu, preşedintele Comitetului de Stat al Planificării, şi generalii Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forţelor 
Armate şi şef al Marelui Stat Major, şi Constantin Şandru. 
26 Ibidem, f. 9. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, f. 14. România solicitase documentaţia respectivă încă din anul 1965. 
29 După o lună de zile de la decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, membrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. s-au întrunit 
într-o şedinţă pentru a aproba proiectul capitolului „Fondul de acumulare şi investiţiile” din cadrul planului de dezvoltare a 
economiei naţionale pe perioada 1966-1970. În cursul discuţiilor care au avut loc, Chivu Stoica a declarat: „În material în 
ce priveşte proporţia dintre fondul de acumulare şi fondul de consum este dată aşa o situaţie: În planul pe anii 1951-1955 a 
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Gheorghe Gaston Marin, preşedintele Comitetului de Stat al Planificării, a precizat: 
„Prin dezvoltarea complexului economic de la noi din ultimii 10 ani, noi depindem în 
materie de producţie de importuri esenţiale. Siderurgia, ca să poată funcţiona cum 
trebuie, are nevoie de importuri de 2 miliarde [de] dolari; cu toate că producem oţel şi 
prevedem să producem şi mai mult, importurile de oţel cresc [...] În afară de oţeluri şi 
materie primă, importăm subansambluri şi materiale de producţie de peste 2 miliarde lei 
valută, datorită unor ansambluri, subansambluri speciale legate de licenţe şi toate astea 
numai pe [valută] Vest. Importăm utilaje şi materiale de 2 miliarde lei valută şi dăm 
sarcina ca să producem mărfuri pentru export tot în valoare de 2 miliarde valută. 

În afară de toate acestea, noi importăm linii complexe pe [valută] Vest30, 
importăm materie primă pentru industria uşoară. Balanţa de plăţi are nişte premize 

 
fost prevăzut la acumulări 20,4 [%], iar la fondul de consum a fost 79,6 [%]; în anii 1956-1960 fondul de acumulare a avut 
17,1 [%], iar fondul de consum 82,9, în anii 1961-1965 fondul de acumulare a fost de 25,0 [%], iar la fondul de consum a 
fost 75,0[%], în anii 1966-1970 la fondul de acumulare se prevede 28,5 [%], iar la fondul de consum 71,5 [%]. Legat de 
acest lucru pun o întrebare[:] – Oare nu este prea întinsă coarda [?] Se spune aici că nivelul salariilor creşte cu 20% în cinci 
ani, aceasta este o preocupare dacă nu este prea întins?”. 

Primul care a răspuns la întrebările formulate de Chivu Stoica a fost Alexandru Bârlădeanu, care a declarat: „Noi am 
studiat bine problemele şi în material se vede că proporţia dintre fondul de acumulare şi fondul de consum este foarte 
strânsă, volumul fondului de acumulare este extrem de mare. Cu toate acestea am pus aceste cifre reţinând rezerva de 12 
miliarde [de lei] spre sfârşitul cincinalului şi pe baza aceasta am putut stabili un echilibru, însă trebuie să vă spun părerea 
noastră că este suficientă nu o izbitură, ci o lovitură mai puternică ca acest lucru să fie răsturnat. 

Mai intervine şi un alt element, care a apărut în ultimul moment. Noi am socotit toate utilajele din import la preţul de 
3,30 lei valută, acesta era cursul de revenire la leu în anul 1963. După calculele din ultimul timp, acest curs va fi mult mai 
mare şi atunci utilajele (corect: preţurile la utilaje – n.n.) vor trebui recalculate, ceea ce poate aduce o sporire financiară 
care să schimbe proporţia fondului de acumulare. 

De aceea, părerea noastră este ca, menţinând cifrele aşa cum sunt, să fie dată sarcina să examinăm pe varianta în care, 
având 280 miliarde [lei] ca proporţie de acumulare, să căutăm să reducem volumul de investiţii şi să facem o rezervă mai 
mare decât 12 miliarde [lei], astfel ca la începutul anului 1968, în funcţie de cum va merge planul şi în special agricultura, 
să vedem ce facem din această rezervă în anii 1969 – 1970, pentru a da [fonduri suplimentare] la investiţii [...] Noi avem 
destul de mult, vreo 10 miliarde lei investiţii pe care le facem în acest cincinal, dar care vor deveni eficiente în cincinalul 
viitor. Avem investiţii pentru hidrocentrala de la Porţile de Fier, pentru Portul Constanţa, pentru Combinatul de la Galaţi, 
de asemenea mai avem şi unele combinate chimice care se construiesc (de exemplu, cel de lângă Craiova – n.n.), deci 
cheltuim în acest cincinal sume mari, dar tot în el nu căpătăm nimic. Din această sumă se pot reţine ceva şi se pot revizui pe 
unele sectoare volumul investiţiilor, ca să ducem o politică prudentă în ce priveşte proporţia dintre fondul de acumulare şi 
fondul de consum, mai ales că este şi pericolul ca balanţa de plăţi externe, balanţa de plăţi externe trozneşte. Noi căutăm să 
o echilibrăm, dar nu poate fi echilibrată fără eforturi”. Ibidem, dosar 58/1965, f. 12; 18-19. 
30 În ciuda tuturor vicisitudinilor Războiului Rece, colaborarea dintre reprezentanţii Băncii de Stat a R. P. Române şi cei ai 
Băncii Reglementelor Internaţionale de la Basel (Banque des Reglements Internationaux) a fost menţinută după anul 1945. 
De exemplu, Banca de Stat a României a fost autorizată, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 13 din 15 ianuarie 1965, 
să vândă în străinătate, din rezerva sa, 32 de tone de aur (20 de tone în lingouri şi 12 tone în monede) şi 15 tone de argint. 
Se estima faptul că statul român putea obţine pe cantităţile respective aproximativ 40 de milioane de dolari SUA (circa 240 
milioane lei valută), sumă cu care urmau să fie achitate două instalaţii achiziţionate din SUA. 

În cursul anului 1965, conducerea Băncii de Stat a României a vândut pe piaţa internaţională, prin intermediul a două 
bănci din Elveţia – Banque des Reglements Internationaux (din Basel) şi Union de Banques Suisses (din Zürich) – 10 tone 
de aur şi 15 tone de argint, obţinând suma de 11,95 milioane dolari (circa 71,7 milioane lei valută). Totodată, au fost 
transportate în Elveţia 22 de tone de aur (10 tone în lingouri şi 12 tone în monede), cu scopul de a fi vândute, şi a fost 
realizat un aranjament special cu Banque des Reglements Internationaux, pentru înlocuirea întregii cantităţii de aur în 
monede (1784000 bucăţi) cu o cantitate egală de aur în lingouri. Prima pe care a obţinut-o Banca de Stat a României din 
vânzarea treptată, de către elveţieni, a 758488 monede a fost valorificată de autorităţile de la Bucureşti (2,05 milioane 
dolari sau 12,3 milioane lei valută). 

La finalul operaţiunilor respective, Banca de Stat a României avea 3 tone de aur (în lingouri) depozitate la Union de 
Banques Suisses, cu care statul român a gajat pentru obţinerea unui credit financiar în valoare de 3,48 milioane dolari (circa 
20,9 milioane lei valută), precum şi 19 tone de aur (în lingouri) într-un depozit liber, la Banque des Reglements 
Internationaux. 

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1803 din 18 decembrie 1965, Banca de Stat a României a fost autorizată să 
valorifice toate cantităţile de aur menţionate anterior şi, în plus, 12 tone de aur şi 107 tone de argint din tezaurul său aflat la 
Bucureşti. 
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foarte grele, care, dacă nu se realizează, prejudiciază atât realizarea planului de 
investiţii, cât şi realizarea venitului naţional. 

Iată că, chiar în chimie, pe care o dezvoltăm per sol, totuşi suntem deficitari în 
economie. Totul este pe [valută] Vest: importurile de utilaje pentru chimie, importurile 
de materie primă, materiale pentru chimie. Socotelile în chimie numai în anii 1969 – 
1970 se vor echilibra. Ea, care acum este consumatoare de devize, se va echilibra spre 
sfârşitul cincinalului. În viitor se va întâmpla şi faptul că petrolul [românesc] va dispare 
de la export, ajungem la situaţia de a importa 2300000 de tone ţiţei, în afară de ţiţei mai 
dispare şi lemnul, care era o resursă de valută. În acelaşi timp, creşte rolul construcţiei 
de maşini, care va ajunge să dea 25-26% din totalul exportului ţării noastre”31. 

În cursul discuţiilor care au avut loc după prezentarea proiectului respectiv, 
Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat acordul în legătură cu opiniile exprimate de Gheorghe 
Gaston Marin32 şi cu propunerea lui Alexandru Bârlădeanu – de a anunţa în cadrul 
lucrărilor Congresului al IX-lea al P.C.R. (august 1965) „un ritm de creştere a 
producţiei de 11,5%, însă planul pe care îl dăm ministerelor nu poate fi sub 12%”33. La 
rândul său, Ion Gheorghe Maurer, preşedinte al Consiliului de Miniştri, a declarat: 
„Sunt de acord că noi trebuie să privim cu foarte mult realism posibilităţile noastre de 
dezvoltare. Nu vreau să spun că în stabilirea intensităţii dezvoltării industriei noastre am 
făcut prea mult loc dorinţelor, dar mi se pare mult mai potrivit să ne orientăm către o 
scădere atât a ritmului de creştere a producţiei, cât şi al investiţiilor. Nu ştiu dacă o să 
fie 250-260 miliarde [lei], poate că e bine ca acest lucru să rezulte din calcule, însă sunt 
câteva ramuri faţă de care noi trebuie să avem o mare atenţie şi am impresia că aceste 
ramuri sunt, în afară de produsele pentru export, unde trebuie să fim foarte atenţi şi 
trebuie să creăm capacităţi de a exporta, sunt agricultura şi transporturile. Agricultura e 
numărul unu, iar faţă de transporturi trebuie să avem mare grijă pentru că dacă în 

 
Până la sfârşitul lunii ianuarie 1966, autorităţile române au utilizat doar 11,316 milioane dolari (67,9 milioane lei 

valută) pentru achitarea unor avansuri şi a altor obligaţii ce reveneau din contractele privind importurile de instalaţii. În 
conturile de depozit au rămas 6,16 milioane dolari (37 milioane lei valută), banii respectivi provenind din suma obţinută în 
anul 1965 după vânzarea a 13 tone de aur şi 15 tone de argint, precum şi din prima acordată pentru 758488 monede 
tranzacţionate de elveţieni, conform aranjamentului special realizat cu Banca de Stat a României. Totodată, la Banque des 
Reglements Internationaux au rămas pentru a fi valorificate 1025512 monede de aur, România având drepturi doar asupra 
primei de cumpărare a monedelor. 

Conform Planului de comerţ exterior şi al balanţei de plăţi externe pe anii 1966-1970, Banca de Stat a României a 
preconizat valorificarea următoarelor cantităţi de aur şi argint (aproximative) din rezervele sale, în perioada 1966-1970: 
13,6 tone de aur şi 119 tone de argint (1966); 7,9 tone de aur şi 61 tone de argint (1967); 7,5 tone de aur şi 61,5 tone de 
argint (1968). Ibidem, dosar 21/1966, f. 2-3; 339-341; Petre Opriş, Pretenţiile României Socialiste faţă de fosta Comisie 
Europeană a Dunării (iunie 1973), în „Dosarele Istoriei”, anul XI, nr. 6 (118)/2006, p. 33-34. 
31 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 58/1965, f. 20-21. 
32 „Eu am vorbit şi cu [Gheorghe] Gaston [Marin], mi se pare că suma prevăzută la investiţii [pentru cincinalul 1966 – 
1970] constituie un efort foarte mare, acest lucru va fi pus şi în faţa Congresului şi în Directive[le Congresului] – a declarat 
Nicolae Ceauşescu la reuniunea din 22 aprilie 1965. M-am gândit să ne limităm [investiţiile] la 250–260 miliarde [lei], 
lucru care ar corespunde, însă trebuie să vedem şi problema producţiei [...] Urmează ca pentru calculul nostru să rămână 
aceasta ca efort maxim, iar pe parcurs vom vedea, în 1966–1968, care va fi situaţia. Avem posibilităţi, să vedem, dar să nu 
ne propunem efortul acesta, care e, în orice caz, fără o rezervă. Se poate întâmpla să fie o dereglare fie în agricultură, o 
secetă, fie în alt domeniu şi nu vom putea merge mai departe. De aceea cred că trebuie să ne gândim să mergem în jur de 
250–260 miliarde [lei]. Propun să nu punem o cifră fixă în Directive[le Congresului], iar în legătură cu producţia nu este 
neapărat nevoie să punem o cifră care să nu corespundă posibilităţilor noastre”. Ibidem, f. 22. 
33 Alexandru Bârlădeanu a motivat propunerea sa, declarând: „Acesta (planul repartizat ministerelor – n.n.) trebuie să fie 
12%, pentru că dacă planul real pe care îl vom pune ca sarcină îl vom schimba [în anii următori], venitul naţional va fi altul 
şi nu vom putea realiza 260 miliarde, totul coboară în jos, şi balanţa de plăţi externe, totul se dezechilibrează. Deci ca 
sarcină publică poate fi 11,5%, dar ca sarcină de plan în ministere nu poate fi sub 12%. Aceasta înseamnă că investiţiile 
trebuie reorientate sub semnul eficienţei, ca să nu scadă venitul naţional”. Ibidem, f. 23. 
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agricultură nu reuşim să facem un efort care să asigure o creştere în sensul în care am 
prevăzut, această [ramură a economiei] va crea mari dificultăţi în toată dezvoltarea 
economiei noastre naţionale. 

A doua problemă este cea legată de transporturi. Datorită faptului că ne găsim în 
faţa unui sector al economiei care are multe lucruri vechi, multe rămăşiţe, şi o înăbuşire 
a transporturilor poate să însemneze la fel, ca şi nerealizarea unei anumite îmbunătăţiri 
în agricultură, consecinţe colosal de grele pentru economie (subl.n.)”34. 

Direcţiile de dezvoltare economică indicate de preşedintele Consiliului de 
Miniştri drept prioritare pentru România se regăsesc în proiectul capitolului „Fondul de 
acumulare şi investiţiile”, din cadrul planului de dezvoltare a economiei naţionale pe 
perioada 1966-1970, întocmit în formă finală la 19 aprilie 1965, după ce a fost dezbătut 
în Consiliul Economic. De exemplu, pentru perioada 1966-1970 a fost prevăzută 
dotarea Căilor Ferate Române cu 630 de locomotive Diesel-electrice, 1100 vagoane de 
călători şi 23250 vagoane de marfă cu patru osii, precum şi electrificarea a 430 km de 
linie de cale ferată.35 De asemenea, a fost aprobată dezvoltarea Uzinei „Electroputere” 
din Craiova36, pentru a se asigura producerea de motoare electrice (3000 de bucăţi pe 
an), aparataj de înaltă tensiune37, precum şi pentru realizarea a 360 de locomotive 
Diesel-electrice tip 060 DA şi a 89 de locomotive electrice tip CoCo, seria 060-EA (de 
5100 kW).38 La sfârşitul anului 1969, ritmul anual de fabricaţie de la Uzina 
„Electroputere” trebuia să atingă nivelul maxim de 150 de locomotive Diesel-electrice 
şi electrice.39

În acelaşi timp, autorităţile de la Bucureşti au preconizat dezvoltarea Uzinei de 
Construcţii de Maşini de la Reşiţa40, a Uzinei „23 August” din Bucureşti41, precum şi a 

 
34 Ibidem, f. 24. 
35 În „Proiectul planului de dezvoltare a economiei naţionale în perioada 1966 – 1970. Fondul de acumulare şi investiţiile” 
s-a precizat: „În scopul creşterii capacităţii de transport şi a reducerii cheltuielilor de exploatare se prevede dotarea cu 630 
locomotive Diesel şi electrificarea a 430 km linii [şi] se va ajunge ca în 1970 cca. 70% din totalul traficului să se efectueze 
cu tracţiune Diesel şi 9% cu tracţiune electrică, ponderea tracţiunii cu aburi scăzând de la 60% în 1965 la 21% în 1970. 
Prin această acţiune se va realiza pe întreaga perioadă 1966 – 1970 o economie de aproape 5 mil[ioane] tone combustibil 
convenţional. Pentru o bună utilizare a puterii de remorcare a locomotivelor Diesel şi electrice prin mărirea tonajului 
trenurilor, parcul de vagoane se va înzestra cu 23250 vagoane de marfă/4 osii de mare capacitate şi 1100 vagoane [de] 
călători/4 osii cu un confort sporit. Ponderea vagoanelor de marfă de mare capacitate în parcul total va creşte de la 16% 
în 1965 la 43% în 1970 (subl.n.)”. Ibidem, f. 79. 

În cadrul „Listei principalelor titluri şi acţiuni pe perioada 1966 – 1970”, anexată la proiectul menţionat anterior, s-a 
propus, printre altele, electrificarea liniei duble de cale ferată dintre Bucureşti şi Braşov, pe o porţiune de 140 km, până în 
anul 1968 (pentru acel proiect s-a preconizat cheltuirea a 605 milioane lei, din care 230 de milioane în perioada 1966 – 
1970) şi a liniei de cale ferată Craiova – Caransebeş – Câlnic, pe o porţiune de 265 km, până în anul 1970 (o investiţie de 
420 milioane lei). De asemenea, în aprilie 1965 a fost prevăzută o investiţie de 150 milioane lei – din care 110 milioane lei 
se cheltuiau în perioada 1967–1970 – în scopul construirii şi punerii în funcţiune a unei secţii noi pentru reparat locomotive 
Diesel-electrice. În cadrul acelei secţii urmau să se realizeze anual reparaţii capitale la 110 locomotive. Ibidem, f. 118; 143-
144. 
36 Investiţia totală se cifra la 950 milioane lei, din care 450 milioane lei pentru perioada 1966-1970. Ibidem, f. 116. 
37 În anul 1966 urmau să se realizeze la Craiova 5500 tone de aparataj de înaltă tensiune, iar cantitatea respectivă creştea în 
perioada 1966-1970, pentru a atinge, în final, nivelul de 15000 tone pe an. Ibidem. 
38 Ibidem, f. 144. 
39 În perioada 1960-1994 au fost realizate la Uzina „Electroputere” din Craiova peste 1400 de locomotive Diesel-electrice 
tip 060 DA şi aproape 1000 de locomotive electrice tip CoCo, seria 060–EA. Căile Ferate Române, op.cit., p. 183-184. 
40 La Uzina de Construcţii de Maşini de la Reşiţa urmau să fie fabricate anual 170 de motoare pentru locomotivele Diesel-
electrice realizate la Craiova. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 58/1965, f. 119. 
41 În cazul Uzinei „23 August”, investiţiile preconizate au fost de 650 milioane lei – 440 milioane lei în perioada 1966-1970 
şi 210 milioane lei în perioada 1971-1975. Ritmul maxim de producţie de la Uzina „23 August” a fost stabilit la 80 de 
locomotive Diesel-hidraulice (tip BB, seria 040-DHC, de 1250 CP) anual şi 400 de motoare Diesel (de 350 şi 700 CP). 
Până la sfârşitul anului 1970, la uzina respectivă trebuiau realizate 170 de locomotive de 1250 CP, 50 de locomotive de 700 

174



                                                                                                                                                                      

fabricii de vagoane de la Arad.42 Ulterior, la Drobeta Turnu-Severin şi Caracal au fost 
construite noi fabrici, pentru realizarea de vagoane de marfă, iar la Balş (în judeţul Olt) 
a fost dezvoltată Întreprinderea de Osii şi Boghiuri. 

Dezvoltarea în mod accelerat a industriei româneşti a cuprins şi sectoarele sale 
militare. Astfel, începând din anul 1965, în România au fost iniţiate cercetări în vederea 
stabilirii efectelor exploziilor nucleare în diferite medii de acţiune, s-a studiat modul de 
utilizare a fenomenului de termoluminiscenţă în dozimetria radiaţiilor şi s-a trecut la 
fabricarea completului de protecţie antichimică nr. 2 (model 1965), destinat militarilor 
care acţionau mult timp în teren contaminat, celor care lucrau cu substanţe toxice de 
luptă, precum şi personalului care efectua decontaminările radioactive, biologice şi 
chimice. Concomitent, au fost concepute şi realizate o serie de produse speciale 
esenţiale pentru dotarea armatei române: pistoale-mitralieră, puşti-mitralieră şi 
mitraliere cal. 7,62 mm (modelele 1963, 1964, respectiv 1966), puşti semiautomate cal. 
7,62 mm (cu lunetă), mitraliere cal. 14,5 mm şi 12,7 mm, aruncătoare de grenade 
reactive antitanc AG-7 şi AG-943, indicatoare de radioactivitate AD-3244, aparatură de 
vedere pe timp de noapte PGN-1 (de tip pasiv)45, aparate pentru plantarea automată a 
semnelor de marcare a câmpului infectat cu substanţe toxice de luptă şi radiologice, 
cărbuni activi de tipul N-8, cartuşe filtrante CF 3, autospeciale pentru degazare şi 
transvazare A.D.T.-1, A.D.T.-2 M şi A.D.T.-3 M (montate pe şasiul unui autocamion 
SR-114), aparate unificate de cercetare de radiaţie, detectoare de substanţe toxice de 
luptă (semiautomate), măşti contra gazelor (modelele 1974 şi 1985), röentgenometre de 
bord pentru cercetarea aeriană radiologică, bacteriologică şi chimică, complete 
dozimetrice luminiscente, casete dozimetrice, o soluţie unică de degazare, detectoare de 
substanţe toxice de luptă (model 1979), avertizoare automate de substanţe toxice 
neuroparalitice ASTN-246 ş.a. Totodată, în cursul celei de-a 27-a şedinţe a Comisiei 

 
CP şi 90 de locomotive de 450 CP (pentru cale ferată normală şi îngustă), toate acestea fiind Diesel-hidraulice. Ibidem, f. 
119; 144; Căile Ferate Române, op.cit., p. 187. 
42 În proiectul capitolului „Fondul de acumulare şi investiţiile”, din cadrul planului de dezvoltare a economiei naţionale pe 
perioada 1966-1970, s-a preconizat fabricarea a 23250 de vagoane de marfă cu patru osii şi a 1150 vagoane de călători pe 
patru osii (inclusiv pentru poştă şi bagaje) în perioada 1966-1970, investiţia totală fiind de 7406 milioane lei (din care 5943 
milioane pentru realizarea vagoanelor de marfă). A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 58/1965, f. 144. 
43 Primele mitraliere antiaeriene cal. 14,5 mm, precum şi aruncătoarele de grenade antitanc AG-7 şi AG-9 au fost produse 
în România după încheierea Protocolului nr. 19/1969 al Comisiei permanente CAER pentru industria de apărare, iar 
mitralierele antiaeriene cal. 12,7 mm (pentru dotarea tancurilor T-55, TR-580, TR-800 şi P-125) au fost realizate pentru 
prima dată în uzinele româneşti după încheierea Protocolului nr. 26/1973 al aceleiaşi comisii. Idem, dosar 159/1973, f. 148. 
44 Începând din anii ’50 au fost importate din URSS aparate dozimetrice (DP-1 B, DP-2, DP-5 A, DP-12, DP-21 B, DP-22 
B) şi autospeciale pentru degazarea terenului, armamentului, tehnicii de luptă şi echipamentului. Autospecialele erau 
montate pe şasiul unor autocamioane ZIL, ZIS-150 sau GAZ-63 (ARS-12, ADT-12, ADA-750, ADM-48, ADAT-48, 
ADAC-3, AGV-3). Totodată, s-au cumpărat din URSS măşti contra gazelor (model 1952), complete de protecţie 
antichimică nr. 1 şi 2, aparate de fumizare AF-450, grenade şi lumânări fumigene, autospeciale DDA-53 şi ADD-53 pentru 
tratarea medicală a personalului contaminat radioactiv şi cu substanţe toxice de luptă. Nicolae Popescu, Mihail Grigorescu, 
op.cit., p. 278; 323-325; 338. 
45 Aparatura de vedere pe timp de noapte PGN-1 a fost realizată în România după încheierea Protocolului nr. 5/1971 al 
grupei temporare de lucru şi a Protocoalelor nr. 22/1971 şi 23/1971 ale Comisiei permanente CAER pentru industria de 
apărare. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 159/1973, f. 148. 
46 Totodată, în anii 1970-1975 au fost concepute şi puse în aplicare manuale şi regulamente noi: „Substanţe toxice de 
luptă”, „Manual de protecţie a trupelor împotriva armelor de nimicire în masă (volumele I, II şi III)”, „Manual de 
întrebuinţare a armei chimice în luptă şi operaţie”, „C-12, Substanţe chimice de luptă”, „C-1, Regulamentul de luptă al 
trupelor chimice, partea I (echipaj, grupă, pluton”, „C-1, Regulamentul de luptă al trupelor chimice, partea II (companie, 
batalion)”, „C-8, Instrucţiuni pentru cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală”, „C-7, Instrucţiuni pentru 
cercetarea de radiaţie şi chimică” şi altele. Acestea au înlocuit lucrările realizate în România în anii ’50 – „Memoratorul 
tactico-tehnic pentru apărarea antichimică” (1951), „Degazarea” (1952), „Instrucţiuni de cercetare chimică” (1953), 
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permanente CAER pentru industria de apărare (noiembrie 1973), reprezentanţii 
României au solicitat celorlalţi parteneri din cadrul Organizaţiei Tratatului de la 
Varşovia să fie acordată statului român specializarea în fabricaţia de avioane de şcoală 
şi antrenament47, avioane utilitare cu o încărcătură utilă maximă de 4 tone, echipament 
pentru iluminarea pistelor de aerodrom, proiectile de aviaţie nedirijate, complexe 
antitanc cu proiectile reactive dirijate, maşini de luptă BM-21 pentru trageri cu 
proiectile reactive nedirijate 9 M 22 cal. 122 mm (montate pe şasiu de autocamion SR-
114, apoi pe şasiu de DAC-665), aruncătoare de grenade reactive AG-9 montate pe afet, 
staţii radio UUS (pentru tancuri T-55 şi TAB-uri 71), aparatură de alarmare centralizată 
a unităţilor şi marilor unităţi, aparatură de alarmare prin radio a personalului militar din 
garnizoane, nave maritime de demagnetizare a minelor şi complete de mascare a 
tehnicii de luptă.48

După Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, industria românească de apărare s-a 
dezvoltat exponenţial, aceasta fiind una dintre direcţiile principale de acţiune ale lui 
Nicolae Ceauşescu.49 Pe de-o parte, ideea respectivă a avut în sine o componentă 

 
„Întrebuinţarea perdelelor de fum de către subunităţile de infanterie” (1953), „Instrucţiuni pentru protecţia antichimică a 
trupelor” (1954), „Manualul de protecţie antichimică (volumul I)” (1956) etc. Noile manuale şi regulamente au fost 
utilizate atât de către militarii din subunităţile de cercetare chimică şi de radiaţii, cât şi de personalul din celelalte arme şi 
categorii de forţe armate, în limitele de competenţă impuse de specialitatea pe care o deţineau. Nicolae Popescu, Mihail 
Grigorescu, op.cit., p. 239-247; 292; 294-296. 
47 Uzina de Reparare a Avioanelor – Bacău a fost înfiinţată la 17 aprilie 1953 cu scopul efectuării reviziilor generale la 
avioanele IAK-17 UTI, IAK-23 şi MIG-15. În anii care au urmat, la uzina respectivă au fost reparate şi aparate MIG-17, Il-
28 (H-5) şi Il-28 U (HJ-5). Odată cu introducerea în dotarea Forţelor Aeriene Române a primelor avioane de vânătoare 
supersonice, uzina din Bacău a fost dezvoltată în vederea efectuării de reparaţii curente şi generale atât la aparatele MIG-
19, MIG-21 (F-13, PF, U, PFM, R, M, MF, US, UM), MIG-23, L-29 „Delfin” şi L-39 „Albatros”, cât şi la motoarele R-11 
F-300 (Produsul 37 F), R-13-300 (Produsul 95), M-701 C-500, VK-1 şi WJ-5. Pentru detalii, vezi http://www.aerostar.ro. 
48 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 159/1973, f. 130; 150-151. 
49 Unul dintre obiectivele Plenarei C.C. al P.C.R. desfăşurate la Sala Palatului din Bucureşti, în perioada 22 – 25 aprilie 
1968, a fost acela de a se afirma în mod public, în premieră, dorinţa lui Nicolae Ceauşescu de a intensifica fabricarea în 
România a unor categorii de armament şi de tehnică de luptă pentru înzestrarea armatei române. Liderul P.C.R. considera 
că poporul român înregistrase până în acel moment succese în industrializarea ţării şi, în consecinţă, a propus adoptarea 
unei atitudini noi în relaţiile de colaborare cu statele membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia care furnizau 
armatei române cea mai mare parte a armamentului şi tehnicii de luptă. 

În ziua imediat următoare încheierii Plenarei C.C. al P.C.R., Nicolae Ceauşescu a rostit o cuvântare la Adunarea 
activului de partid al municipiului Bucureşti. Cu acel prilej, liderul partidului a declarat: „Plenara Comitetului Central al 
partidului a dezbătut timp de patru zile probleme de o mare însemnătate, care vor exercita o puternică influenţă pozitivă 
asupra dezvoltării societăţii noastre socialiste. Hotărârile plenarei au trezit un puternic ecou şi au fost primite cu deosebită 
satisfacţie de toţi membrii de partid, de întregul popor. Aceste hotărâri demonstrează încă o dată principialitatea şi 
consecvenţa cu care Comitetul Central al partidului înfăptuieşte neabătut linia politică şi Directivele trasate de Congresul al 
IX-lea pentru perfecţionarea conducerii activităţii economico-sociale, dezvoltarea continuă a democraţiei de partid şi a 
democraţiei socialiste în ţara noastră [...] Plenara Comitetului Central, analizând starea pregătirii de luptă şi politice a 
forţelor armate ale ţării, a constatat cu deplină satisfacţie că armata noastră se găseşte la un bun nivel de instruire şi că este 
oricând gata să-şi îndeplinească cu cinste misiunea sacră încredinţată de partid şi guvern, ca apărătoare a pământului 
patriei, a cauzei păcii. 

Statul nostru a făcut şi face mari eforturi financiare şi materiale pentru înzestrarea forţelor noastre armate cu tehnică 
modernă de luptă. Este de înţeles că, atâta vreme cât există imperialismul şi, ca urmare, se menţine pericolul de agresiune şi 
război, inclusiv pericolul unui război mondial, este necesar să facem totul pentru a asigura întărirea continuă a forţelor 
noastre armate, a capacităţii lor de luptă pentru apărarea patriei. După cum aţi putut afla, plenara Comitetului Central a 
hotărât să fie luate noi măsuri pentru a asigura forţelor noastre armate tehnica de luptă necesară şi modernă. În acest 
sens, au fost stabilite măsuri pentru a produce la noi în ţară o parte mai mare a mijloacelor de apărare, importând în 
special acea tehnică de luptă a cărei producţie în ţară nu se justifică economic sau nu se poate realiza la un nivel 
satisfăcător. 

Urmărind cu consecvenţă să asigure armata noastră cu tot ce-i este necesar pentru a-şi putea îndeplini în orice moment 
misiunea, Comitetul Central şi-a exprimat şi îşi exprimă încrederea deplină că militarii forţelor noastre armate vor depune 
eforturi neobosite spre a-şi ridica în continuare nivelul pregătirii de luptă şi politice, spre a învăţa să folosească în orice 
condiţii de luptă armamentul din dotare, a fi oricând gata să-şi îndeplinească datoria faţă de patrie, faţă de cauza 
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pozitivă deoarece, în acel fel, liderul Partidului Comunist Român a încercat să reducă 
substanţial importurile româneşti de materiale militare din statele membre ale 
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia. Pe de altă parte, în cadrul analizei nu trebuie să 
pierdem din vedere faptul că industria românească era încă insuficient dezvoltată pentru 
a susţine fabricarea de armament, tehnică de luptă şi alte produse speciale la un nivel 
competitiv pe plan mondial.50 În opinia noastră, arsenalul armatei române a suferit în 
privinţa calităţii produselor livrate de uzinele româneşti, comparativ cu cele provenind 
din alte state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (în special din URSS), 
şi în mod evident acest lucru a generat cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea şi 
repararea tehnicii şi materialele achiziţionate din ţară, în vederea menţinerii capacităţii 
operative a unităţilor române la cote optime. 

Analizând modul cum a evoluat industria românească de apărare după înfiinţarea 
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, putem avansa ipoteza că România a economisit 
anumite fonduri valutare prin restrângerea importurilor sale militare, dar a cheltuit mult 
mai mult pentru dezvoltarea industriei de apărare, iar produsele speciale realizate în 
perioada 1955 – 1968 au fost de cele mai multe ori uzate moral. 

 
socialismului (subl.n.)”. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste, vol. 3, Editura 
Politică, Bucureşti, 1969, p. 177; 183-184. 

Dacă trecem cu vederea peste aspectul propagandistic al cuvântării, putem afirma că Nicolae Ceauşescu nu a adoptat în 
pripă o hotărâre extrem de importantă pentru România. Decizia respectivă a fost rezultatul unei analize desfăşurate pe 
parcursul mai multor ani (1965-1967), după consultarea specialiştilor români şi analizarea unor informaţii oferite în mod 
oficial de reprezentanţii Iugoslaviei. De exemplu, la 25 martie 1965, generalul de armată Leontin Sălăjan s-a întâlnit la 
Bucureşti cu generalul de armată Ivan Gosnjak – secretar de Stat pentru Apărarea Naţională a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia şi membru al delegaţiei iugoslave care a participat la funeraliile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu 
acel prilej, ministrul român al Forţelor Armate a dorit să afle cum se realiza înzestrarea armatei iugoslave. Partenerul său de 
discuţie a răspuns la întrebarea respectivă, declarând, printre altele, faptul că „în prezent industria iugoslavă produce 
tehnică militară necesară, cu excepţia tancurilor, avioanelor şi rachetelor pe care le importă din URSS, deoarece 
organizarea unei producţii proprii a acestora ar necesita cheltuieli foarte mari”. Totodată, generalul iugoslav „a subliniat că 
tehnica pe care o primesc din URSS, o plătesc în cliring şi că nu i-a solicitat credite [Moscovei] deoarece nu vor să depindă 
de sovietici”. De asemenea, Ivan Gosnjak a declarat că „pentru cunoaşterea şi achiziţionarea de tehnică militară, pe baza 
unor înţelegeri, au efectuat schimburi de delegaţii de specialişti militari cu Ministerele Apărării ale R.S. Cehoslovace şi 
R.P. Polone şi că asemenea schimburi de delegaţii ar fi utile şi cu Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare 
Române”. 

Generalul de armată Leontin Sălăjan a fost de acord cu propunerea exprimată de secretarul de stat iugoslav şi i-a spus 
că „este bine ca anumite categorii de tehnică militară să fie achiziţionate şi din alte ţări, monopolul unei singure ţări în 
producţia de armament nefiind indicat şi că acesta contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi lărgirea posibilităţilor de 
achiziţionare”. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 194/1965, f. 11-13. 
50 Pentru detalii privind starea în care se afla şi performanţele modeste ale industriei româneşti de apărare la începutul 
anilor ’70 (rebuturi în proporţie de 86% la căştile de oţel realizate în ţară, întârzieri majore în proiectele privind construirea 
avionului IAR-93 şi a elicopterului IAR-330 H „Puma” ş.a.), vezi discuţiile purtate în cadrul şedinţei Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R. desfăşurată în ziua de 5 noiembrie 1973. Idem, dosar 159/1973, f. 10-20; Petre Opriş, Industria 
românească de apărare în anii 1965-1989, în curs de publicare. 

177



 

 

 

BIROCRAŢIA 

  

POPA BRÎNDUŞA MARIA 
DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU 

MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE 

 

 Abstract 
Bureaucracy is derived from the word bureau, used from the early 18th century in Western 

Europe. Bureaucracy thus basically means the power of the office and the power of 

regulations. This social phenomenon is omnipresent in our lives, we cannot excape from it and 

that is why we should transform it from something negative into something positive. There is a  
ongoing controversy about bureaucracy, namely the perversion of means and ends so that 

means become ends in themselves. The suggestion here is that, left uncontrolled, the 

bureaucracy will become increasingly self-serving and corrupt, rather than serving society; we 

cannot abolish it so we should transform it into something that could increase our efficiency. 

 

Ce este birocraţia? 

 
Cu toţii ne lovim de birocraţie in fiecare zi si cu toţii ne plângem ca 

birocraţia ne complica şi ne îngreunează foarte mult mersul lucrurilor; şi totuşi, 
ce este birocraţia? Dicţionarul explicativ al limbii române ne da următoarele 
definiţii: birocraţia este: „interpretarea şi aplicarea legilor, a dispoziţiilor şi a 
regulamentelor etc. numai în litera lor, fără preocuparea de a le înţelege spiritul”. 
DEX 1998 si o alta definiţie: birocraţia este o „ atitudine caracterizată printr-o 
respectare exagerata a formalităţilor sau regulilor scrise, formalism.” NODEX 
2004. Definiţiile date par să sugereze că birocraţia este un lucru negativ, care 
doar ne complică existenţa, şi-atunci de ce  este prezentă peste tot? Chiar şi 
managementul modern, care se laudă cu eliberarea de vechiul tip de gândire 
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greoi, este tot o birocraţie.  De fapt birocraţia reprezintă diviziunea muncii, 
specializarea într-un anumit domeniu, lucru ce se obţine printr-o definire 
detaliată şi precisă a îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecăruia. Birocraţia se 
caracterizează prin folosirea regulamentelor şi a relaţiilor de tip inferior-superior, 
ierarhia fiind modalitatea de organizare a tuturor structurilor birocratice. 
 Probabil că mulţi ar fi surprinşi să afle că birocraţia nu este o invenţie a 
societăţilor moderne pentru a-şi justifica munca şi că ea există de foarte mult 
timp. Ea a fost folosită în Imperiul Roman, în China Antică  încă din anul 380 î. 
Hr. în timpul dinastiei Wang. De asemenea în timpul dinastiei Song, anul 960 d. 
Hr. în China s-a construit o birocraţie centralizată care avea funcţionari civili. 
Acest sistem era bazat pe nişte reguli care au făcut ca puterea să fie concentrată 
in mâinile împăratului mult mai mult decât în timpul dinastiilor anterioare.  
 Cu toate ca birocraţia are o aşa istorie veche, apogeul îl cunoaşte in 
timpurile moderne. Statul modern se bazează foarte mult pe birocraţie, atât în 
sectorul privat cât şi în cel de stat. Birocraţia are un caracter raţional, bazat pe 
reguli si este lucrul care ajută la structurarea unei societăţi. Există tendinţa 
înlocuirii structurilor tradiţionale, care sunt mai puţin bazate pe reguli, cu noile 
structuri birocratice. Pentru ca o societate sau o organizaţie să funcţioneze 
eficient este necesar ca procesele pe care se sprijină sa fie clare, bine structurate, 
să aibă politici care să duca la atingerea scopurilor într-un mod cât mai rapid şi 
simplu.  
  Apariţia birocraţiei in ţările occidentale acum câteva secole i-a ajutat pe 
conducătorii acelor state să rezolve problema guvernării  acelor societăţi umane 
care se măreau din ce în ce mai mult. Cea mai mare valoare a  birocraţiei după 
cum spune Max Weber (1864-1920 ) este că ea reprezintă „o metodă 
instituţională de aplicare a regulilor generale in cazuri specifice, făcând astfel 
acţiunile guvernului corecte şi predictibile.” 
  

Birocraţia este un fenomen social. În mod ideal birocraţia este organizarea 
eficientă şi raţională a oamenilor si a muncii lor. Weber spune că ea este semnul 
modernităţii, in care organizaţiile sunt bazate pe principii raţionale, birourile şi 
funcţiile sunt aşezate ierarhic şi sunt guvernate de reguli impersonale. 
Organizaţiile de tip birocratic sunt superioare din punct de vedere tehnic tuturor 
celorlalte forme de administraţie. Este nevoie să avem un traseu logic al muncii 
pentru a evita pierderea de timp, ca şi activităţile ca nu sunt necesare. Împărţirea 
muncii pe departamente duce la eficientizarea ei, iar oamenii au devenit experţi 
într-un anumit domeniu S-au creat legi şi regulamente pentru o mai bună 
organizare a muncii, legi care duc în acelaşi timp duc şi la evaluarea 
performanţei funcţionarului. 
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 Multe dintre funcţiile societăţii sunt posibile datorita aplicării birocraţiei, 
instituţiile depind de administraţie iar administraţia înseamnă birocraţie. 
Funcţionarul este elementul cheie într-o birocraţie, însă ca el să fie cu adevărat 
eficient acesta trebuie să fie impersonal, să fie supus autorităţilor doar in ceea ce 
priveşte munca sa, funcţia pe care o îndeplineşte să fie clară, să fie angajat doar 
pe baza cunoştinţelor tehnice pe care le are şi promovarea să fie făcută ca urmare 
a rezultatelor muncii sale.  
 Birocraţia înseamnă şi foarte mult documente scrise, lucru pe care nu îl 
putem evita  pentru ca este necesară o înregistrare a activităţilor făcute. Este 
necesar să urmăm o anumită cale a evenimentelor pentru a se vedea clar nivelul 
la care s-a ajuns, lucru care reiese din aceste înregistrări făcute. Acţiunile noastre 
trebuie justificate, nu le putem face pentru ca aşa vrem, ci ele trebuie să fie 
conforme cu anumite legi.  
 Birocraţia nu este doar apanajul administraţiei o întâlnim şi în alte  
structuri cum ar fi biserica sau a armata. Faptul că suntem membrii NATO nu 
înseamnă că nu mai există birocraţie ci că acum trebuie să folosim un alt tip, 
acela care se întâlneşte in toată această organizaţie. Este necesar să o preluăm ca 
să putem comunica cu ceilalţi membrii. Acest nou tip de birocraţie se numeşte 
standardizare. Toate regulamentele folosite trebuie să fie în acord, toate etapele 
prin care se trece la îndeplinirea unei misiuni trebuie să fie aceleaşi pentru 
evitarea oricărei neconcordanţe deoarece aceasta ar putea duce la mari probleme.  
Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un alt proces de standardizare, de data  
aceasta al vieţii civile.  
 După cum se vede este imposibil de evitat birocraţia, oricât am evolua, 
oricât am schimba sistemele tot avem nevoie de regulamente care să ne ghideze. 
Iar această standardizare  reprezintă ceva pozitiv pentru ca este folosită într-o 
comunitate de state facilitând astfel comunicarea între ele. 
 Însă ca orice lucru folosit în exces birocraţia poate avea şi efecte negative. 
Majoritatea oamenilor se plâng de doua mari probleme ale birocraţiei: ineficienţa 
şi arbitraritatea. 
 

- eficienţa înseamnă folosirea resurselor astfel încât rezultatele să aibă 
valoare, munca depusă să nu fie doar pierdere de timp, şi din păcate de 
multe ori nu se reuşeşte acest lucru şi se ajunge la ineficienţă. 

- arbitraritatea se referă la acţiunile oficialilor făcute fără baza legală sau 
folosindu-se de baza legală intr-un fel care jigneşte simţul 
dreptăţii.(dreptate însemnând că este necesar ca guvernarea să trateze 
oamenii în mod egal pornindu-se de la legi clare şi care sunt cunoscute 
dinainte ). 
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O alta problemă se datorează faptului că birocraţia nu este atentă la 
nevoile celor pentru care a fost creată şi pe care trebuie să îi servească. Numărul 
mare de legi şi regulamente pe care se bazează măresc durata unei activităţi şi 
efortul pe care o persoană sau o organizaţie trebuie să îl depună pentru a obţine 
ce are nevoie. Una din posibilele cauze ale acestui lucru este că cei care trebuie 
să îi deservească pe ceilalţi au uneori interese care se întrepătrund cu cele 
publice. 
 Este nevoie ca toate acţiunile să fie controlate şi îndeplinite în 
conformitate cu nişte reguli, trecându-se astfel printr-o activitate de rutină. Dar 
atunci când mediul in care această acţiune are loc este dinamic şi mai puţin stabil 
si care are nevoie de un răspuns spontan care să iasă din tipare, respectarea 
drumului prestabilit poate avea rezultate neaşteptate şi uneori chiar neplăcute. Cu 
toate că se cunoaşte acest lucru, legile birocraţiei ne forţează să lucrăm în tipare 
care ne subminează eficienţa. Regulamentele care au fost create pentru uşurarea 
activităţii devin din mijloc un scop în sine şi rezultatul este încetinirea activităţii 

De asemenea birocraţia înseamnă specializarea pe un domeniu restrâns, 
dar această supra specializare poate avea ca rezultat faptul că anumiţi indivizi nu 
işi dau seama de consecinţele acţiunilor lor pentru că nu au o vedere de ansamblu 
asupra întregii activităţi.  Rigiditatea şi inerţia procedurilor transformă luarea 
deciziilor intr-un proces încet, uneori chiar imposibil datorită neîndeplinirii 
anumitor proceduri, astfel încât putem ajunge să facem din birocraţie o 
dificultate pentru oricare soluţie. Rigiditatea duce şi la rezistenţa la schimbare şi 
la adaptarea la nou. Într-o asemenea structură rigidă în care toată lumea gândeşte 
la fel, nu există loc pentru critic constructivă şi atunci organizaţia nu are cum să 
realizeze ce greşeli face, prin urmare nu evoluează.  

Birocraţia creează din ce în ce mai multe reguli, ceea ce trebuie făcut este 
din ce în ce mai complicat şi ce este mai rău este faptul că de multe ori 
regulamentele se contrazic sau se suprapun. Nu se permite existenţa cazurilor 
particulare şi acest lucru poate duce la erori. Nu orice se poate încadra în tipare, 
motiv pentru care regulamentele trebuie să fie mai flexibile ca să nu ajungem în 
situaţia în care birocraţia tratează oamenii ca pe obiecte. 

   Există numeroase legi şi reglementări care nu sunt compatibile intre ele sau 
care se suprapun, exemplu clar al faptului ca nu există o viziune comună 
referitoare la direcţia, scopul i strategia care trebuie adoptată atunci când se 
stabilesc rolul şi activităţile unui departament, ale unei organizaţii ar trebui mai 
întâi să se răspundă la următoarea întrebare: „ Care este interesul grupului social 
căruia i se adresează? Din păcate se pare că întrebarea este mai degrabă „ care 
este interesul agenţiei care aplică legile şi regulamentele?”. Pentru a face cu 
adevărat eficientă birocraţia, trebuie eliminate reglementările excesive iar altele 
trebuie revizuite şi definite mai bine. Reglementările nu se justifică atunci când 
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restrâng competiţia, când îi fac pe oameni să ocolească legile şi când au ca 
rezultat doar muncă inutilă. Costul acestor reglementări nu trebuie să fie mai 
mare decât beneficiile pe care acestea le aduc interesului public. Aceste 
reglementări inutile dau naştere unui mediu negativ in care organizaţiile nu se 
pot dezvolta. Fiecare barieră birocratică este o taxă exprimată in timp sau bani. 
Vă pot da exemplul unei companii tipic româneşti care in anul 1999 a trebuit să 
obţină intre 23 si 29 de aprobări, licenţe şi permise diferite de la diverse 
ministere şi agenţii  locale. Acestea au costat firma intre 11050000 lei şi 
64090000 lei. Pentru completarea formularelor necesare obţinerii aprobărilor 
este nevoie de între 49-102 zile lucrătoare, pentru a primi aprobarea cerută. 
Reglementările presupun nu numai aprobări ci şi inspecţii care consumă timp şi 
generează costuri. Firma tip a fost inspectată de 11-13 ori în 1999. În urma 
inspecţiilor a trebuit să plătească între 3000000 şi 17540000. Timpul necesar 
pregătirii documentelor pentru inspecţie a fost între 14 si 38 de zile. Aşteptarea 
certificatelor după terminarea după terminarea inspecţiilor a fost între 13 şi 20 de 
zile. (sondajul a fost făcut de IRIS -  the Center for Institutional Reform and the 
Informal Sector) Întrebarea care rezulta este următoarea: „Oare beneficiile 
rezultate din aceste reglementări îşi merită costurile şi oare aceleaşi beneficii n-ar 
putea fi obţinute cu costuri mai mici?”  

   
   Şi-acum, la final nu se poate trage decât o singură concluzie: nu putem evita 

birocraţia, chiar avem nevoie de ea. Avem nevoie de ea dar nu oricum. Trebuie 
eliminat ce este in exces sau superfluu. Dacă ne acoperim de hârtii nu înseamnă 
că munca noastră este şi eficientă. Avem nevoie să ţinem o evidenţă a 
activităţilor noastre, este necesar să îndeplinim anumite formalităţi dar să nu 
profităm de acest lucru doar ca să ne justificăm existenţa In acelaşi timp trebuie 
să ţinem cont de cel căruia i se adresează birocraţia, şi acesta este cetăţeanul. Ar 
trebui redus”circuitul” care e parcurs în vederea obţinerii unei aprobări sau 
vreunui alt document oficial, pentru că în acelaşi timp cu uşurarea activităţii 
cetăţeanului se va obţine şi o mai bună respectare a legilor. Multitudinea acestora 
duce inevitabil la încalcarea lor, voită sau nevoită. Când există atât de multe 
etape de parcurs, unele sunt sărite pentru ca nu se cunosc iar altele pentru ca este 
mult prea îndelungat procesul dacă s-ar respecta întocmai. Trebuie să ne punem 
în acord din punct de vedere legislativ cu celelalte ţări europene şi multe dintre 
probleme vor dispărea şi va creşte eficienţa.  
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Abstract 
 

This work describes  reengineering techniques  applied in different phases of military 
project acquisitions management. Improving the functional processes of the Department of 
Defense (DoD) project acquisitions management is a key element of reengineeing activities 
and is critical to success of the corporate information management initiative. Reengineeing 
techniques are, and will continue to be, the driving force for major acquisitions process 
improvement efforts in DoD. The recognition of the importance of reengineering as a major 
factor in changing organizations has grown considerably in recent years. Reengineering is no 
longer viewed as a convenient way of getting work done; it is quickly being recognized as a 
critical resource essential for today's organizations to maintain their competitive edge. 

 
1.Misiunea sistemul integrat de management al achiziţiilor pentru 

apărare (SIMAAP) 
 Misiunea SIMAAp este asigurarea achiziţionării de produse de calitate 
care să satisfacă cerinţele utilizatorului, în conformitate cu nevoile exprimate 
pentru îndeplinirea misiunii, în timp util şi la un preţ rezonabil. Ministerul 
Apărării trebuie să aplice un management bazat pe rezultate şi performanţe 
pentru a asigura un sistem de achiziţii eficient şi productiv. Succesul 
programelor de achiziţii depinde de calitatea resurselor umane implicate, 
priorităţile programelor majore ale apărării, cerinţele validate, măsurarea 
performanţelor şi definirea clară a responsabilităţilor. Folosind principiile 
reingineriei, Sistemul Integrat de Management al Achiziţiilor pentru Apărare 
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trebuie să promoveze raţionamente bazate pe un sistem relevant cuprinzând 
interacţiunea tuturor componentelor organizaţionale implicate sau interesate.  
 

2. Etapele procesului de reinginerie a proiectelor de achiziţii 
echipamente atipice 1

2.1 Generalităţi 
Orice proiect de achiziţie echipamente atipice, indiferent de categoria din 

care face parte, parcurge în mod obligatoriu un număr de etape, numite faze ale 
procesului de achiziţie, precedate de puncte de decizie. Precizarea numărului de 
faze şi identificarea celor asociate unui proiect de achiziţii iniţiat, sunt de 
competenta Directorului de proiect şi Autorităţii de Decizie şi se stabilesc odată 
cu definirea şi structurarea proiectului de achiziţii. După stabilirea nevoilor 
structurilor beneficiare ale Ministerului Apărării Naţionale pentru îndeplinirea 
unei misiuni, derularea unui proiect de achiziţie cuprinde, în principiu, 
următoarele faze: 
   a) faza 1: Studierea şi selectarea conceptului; 
   b) faza a 2-a: Definirea proiectului / proiectului; 
   c) faza a 3-a: Dezvoltarea tehnologica; 
   d) faza a 4-a: Producţia şi instalarea; 
   e) faza a 5-a: Operarea,suportul, scoaterea din exploatare, declasarea şi casarea  
 
3. Fazele procesului de achiziţie aflate în responsabilitatea Consiliului de 
Achiziţii echipamente atipice 
 
3.1 Faza 1: Studierea şi selectarea conceptului 

Din punctul meu de vedere, în această  fază are loc lansarea acţiunii de 
reinginerie. Efortul are la baza două documente prin care conducerea comunică:  
1. "Motivarea acţiunii" şi este destinat explicării în termeni clari şi convingători a 
consecinţelor neangajării pe calea reingineriei.  
2. "Declaraţia de viziune strategică" şi are menirea să definească obiectivele 
acţiunii de reinginerie, cu alte cuvinte să prefigureze condiţia viitoare a 
organizaţiei după finalizarea acţiunii de reinginerie. Tot în această fază are loc 
stabilirea „hărţii de procese", care oferă o imagine clară şi cuprinzătoare a 
activităţii de ansamblu a organizaţiei  (analiza SWOT, analiza Pareto şi 
diagramele cauza-efect) , marcând fluxurile esenţiale din cadrul acesteia şi 
legăturile ei exterioare cu toţi deţinătorii de interese; Pe durata fazei se 
elaborează, pe baza de competiţie sau de către organismele de profil ale armatei, 
studii de concept. Scopul acestor studii este să definească şi să evalueze 
fezabilitatea conceptelor alternative şi să furnizeze o baza pentru evaluarea 
avantajelor, dezavantajelor şi a gradului de risc al acestora în vederea prezentării 
spre analiza la Punctul de Decizie. Rezultatele studiului de concept, în urma unei 
analize detaliate a variantelor, sunt utilizate la elaborarea Documentului cu 
Cerinţele Operaţionale, Strategiei de achiziţie şi Bazei Proiectului de Achiziţie. 

                                                 
1Adaptat după sursa : Instrucţiunile seria I - 1000 ale MApN 
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Ca metodă de reinginerie, pentru stabilirea celor mai fezabile variante de 
concepte, este folosita analiza alternativelor de concepte de echipament atipic 
sistem, în funcţie de următoarele obiective generale: strategia de achiziţii, costul, 
graficul de realizare, performanţele, cerinţele soft, strategia de testare şi 
evaluare, posibilităţile de export etc.   
          Activităţi de reinginerie desfăşurate în cadrul acestei faze1: 
1. explorarea diverselor alternative materiale pentru satisfacerea nevoilor 
misiunii şi analiza argumentelor ce susţin ameninţările posibile; 
2. luarea în calcul a următoarelor probleme: în ce mod alternativele satisfac 
cerinţele utilizatorilor finali; în ce mod alternativele se pot se compara unele cu 
altele; dacă sunt şi alte soluţii de cost eficiente. 
 3. definirea celor mai promiţătoare concepte de sistem; 
 4. înţelegerea mai bună a senzitivităţii  parametrilor de performanţă esenţiali 
 5. Înţelegerea cerinţelor resurselor ţinând cont de: costurile ciclului de viaţă pe 
toată durata vieţii produsului; costurile incrementale cu discount şi fără discount; 
ce nivel de cost ne putem permite ţinând cont de restricţii; cerinţele sistemelor 
de armament; propunerile iniţiale ale utilizatorilor privind cerinţele operaţionale; 
sistemul de forţe care influenţează decizia finală. 
6. realizarea de analize şi informări care să identifice zonele de risc, riscul 
managementului şi căile de reducere ale acestuia; 
7. dezvoltarea unei strategii de achiziţii şi a unui proiect cu obiective clare 
privind costul, graficul de realizare şi parametrii sistemului. 

 
 
Fig. 1 Cubul decizional necesar pentru luarea deciziei de a achiziţiona un echipament atipic de 

pe piaţa externă sau a-l produce folosind capacităţile de producţie naţionale2

 
Probleme esenţiale în a face diferenţa între cerinţele obligatorii şi cel dorite   

Directorul pentru Testarea şi Evaluarea Operaţională din cadrul structurii 
beneficiare a Ministerului Apărării Naţionale aproba Planul Principal de Testare 
şi Evaluare, inclusiv Planul de Testare şi Evaluare prin Trageri Reale, daca este 

                                                 
1 paragraf realizat integral prin contribuţia autorului  
2 schemă  realizată integral prin contribuţia autorului 
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cazul, pentru toate proiectele care sunt evaluate la nivelul Ministerului Apărării . 
Trecerea la faza 2 se realizează numai daca au fost îndeplinite criteriile stabilite 
la Punctul de Decizie 0. 
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Analiza
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Fig. 2  Concept de explorare (Faza 1: Studierea şi selectarea conceptului )1

 
3.2 Faza a 2-a: Definirea proiectului / proiectului 

Din punctul meu de vedere, în această  fază are loc stabilirea proceselor 
supuse acţiunii reingineriei  prin:   

1. Stabilirea unor priorităţi în gama proceselor de afaceri care vor fi 
supuse RPA pe baza criteriilor disfuncţionalităţii, importanţei şi probabilităţii de 
succes a acţiunii RPA; (procesele de afaceri specifice unei firme se împart în: 
falimentare, importante şi fezabile) 

  2. În stabilirea priorităţilor managementul firmei se bazează şi pe alte 
considerente: impactul proceselor asupra realizării strategiei pe care firma şi-a 
propus să o urmeze;  nivelul performanţelor proceselor în raport cu cel 
înregistrat de procesele similare din firmele concurente (Benchmarking);   
impactul reproiectării radicale a proceselor asupra satisfacerii clienţilor;  
caracterul imperativ al reproiectării diferitelor procese. 
             Pe durata acestei faze, proiectul este aprofundat sub forma unuia sau 
mai multor concepte, variante de proiectare şi tehnologii paralele care să asigure 
realizarea acestuia. Evaluările avantajelor şi dezavantajelor conceptelor 
alternative se fac în profunzime. Se ia în considerare realizarea prototipurilor, a 
experimentărilor şi evaluărilor operaţionale iniţiale pentru reducerea riscului, 
astfel ca tehnologia, producţia şi riscul financiar să poată fi controlate înainte de 
a se ajunge la punctul de decizie următor. În cadrul acestei faze, se are în vedere 
o estimare a costului total pentru durata ciclului de viata al produsului, Raportul 
Cost / Performanţă, interoperabilitatea şi strategiile de achiziţii, care includ şi 
dezvoltarea softului. Activităţile desfăşurate în cadrul acestei faze: definirea mai 
completa a caracteristicilor critice de proiectare şi a capacitaţilor preliminate 

                                                 
1 schemă  realizată integral prin contribuţia autorului 
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pentru conceptele de sistem; demonstrarea ca tehnologiile critice ale celor mai 
promiţătoare concepte pot fi incorporate într-un sistem de proiectare care să 
prezinte încredere; stabilirea proiectului dezvoltării din punct de vedere al 
costurilor, al graficului de realizare şi performanţelor pentru cea mai 
promiţătoare activitate de proiectare; evaluarea validata privind ameninţările 
sistemului; efectuarea testului de dezvoltare care urmăreşte identificarea şi 
reducerea riscurilor şi stabileşte gradul în care tehnologiile noi, în curs de 
aplicare, reprezintă un risc pentru proiect; evaluarea iniţială a capacitaţii bazei 
industriale de susţinere a proiectului; efectuarea evaluării operaţionale iniţiale 
care urmăreşte stabilirea modului în care sunt realizate cerinţele operaţionale 
impuse; revederea Strategiei de achiziţie, în care se identifica: domeniile de risc 
mare, riscul în management, Producţia Iniţială de Serie Mică; identificarea 
consecinţelor iniţiale de mediu; evaluarea costurilor pentru ciclul prognozat şi 
nevoile anuale de fonduri; proiectarea surselor adecvate de susţinere a 
proiectului. În funcţie de specificul proiectului, este posibilă realizarea şi 
testarea prototipului de cercetare, precum şi efectuarea unei evaluări 
operaţionale iniţiale a componentelor critice ale sistemului. Trecerea la faza a 3-
a se realizează numai daca au fost îndeplinite criteriile stabilite la Punctul de 
Decizie 1. 

 
Fig. 3 Strategia optimă de achiziţii a echipamentelor atipice de pe piaţa internaţională1

 
3.3 Faza a 3-a: Dezvoltarea tehnologică 

Din punctul meu de vedere, în această  fază au loc următoarele aspecte 
legate de reinginerie: înţelegerea profundă a procesului de afaceri selectat pentru 
a fi supus reingineriei de către echipa însărcinată (prin delegarea autorităţii) cu 
reproiectarea, în vederea identificării cerinţelor de schimbare profundă ; 
conturarea unei viziuni de ansamblu a echipei asupra procesului existent; 
conturarea imaginii de ansamblu asupra procesului în termenii integrării 
procesului în fluxul mai amplu al intrărilor şi ieşirilor prin care acesta este 
conectat la mediul de afaceri al firmei  ("Life Cycle Costing"); plasarea echipei 

                                                 
1 schemă  realizată integral prin contribuţia autorului 
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însărcinate cu reingineria în poziţia clienţilor (receptarea ieşirilor din proces) ceea 
ce facilitează  înţelegerea schimbărilor profunde care trebuie operate în 
procesul de afaceri actual pentru a asigura satisfacerea superioară a cererilor 
acestora. Obiectivul principal al acestei faze consta în transformarea celor mai 
bune variante de proiectare intr-un proiect sigur care să respecte cerinţele 
operaţionale şi de interoperabilitate şi care să poată fi fabricat şi întreţinut 
eficient; validarea procesului de fabricaţie şi demonstrarea capacitaţilor 
operaţionale ale sistemului prin testare şi evaluare operaţională. În funcţie de 
rezultatele testelor şi evaluărilor de dezvoltare efectuate pe prototipul industrial 
şi prin incorporarea îmbunătăţirilor ce se aduc proiectului, pe parcursul acestei 
faze se trece la realizarea Producţiei Iniţiale de Serie Mică.  Activităţi 
desfăşurate în cadrul acestei faze sunt: translatarea celui mai promiţător proiect 
dezvoltat în faza 1 intr-un proiect de sistem stabil reproductibil şi eficient; 
validarea construcţiei şi a procesului de producţie;  demonstrarea prin testare ca 
sistemul este capabil să satisfacă specificaţiile cerute prin contract, nevoile 
misiunii şi cerinţele de performanta operaţională minim acceptabile; evaluarea 
validata a ameninţărilor pentru sistem; testarea efectiva, ale cărei rezultate 
trebuie să furnizeze un portret realist de performanta în condiţii operaţionale; 
stabilirea unei planificări pentru producţie care să includă proiecte actualizate de 
cost, termene şi obiective de performanta;  realizarea Producţiei Iniţiale de Serie 
Mica având ca scop verificarea faptului ca procesul de producţie este adecvat, 
stabil şi poate fi lansat, precum şi furnizarea unei estimări realiste a costurilor de 
producţie şi de achiziţie; stabilirea unei planificări a strategiei de achiziţie şi a 
unei estimări a costurilor sistemului; evaluarea capacităţii industriei de apărare 
de a suporta proiectul; stabilirea configuraţiei sistemului; identificarea 
consecinţelor posibile de mediu şi a masurilor de combatere; evaluarea la zi a 
costurilor pentru ciclul de viata şi a nevoilor de fonduri anuale; proiectarea unor 
resurse adecvate care să suporte producţia, instalarea şi suportul. 
             Trecerea la faza a 4-a se realizează numai daca au fost îndeplinite 
criteriile stabilite la Punctul de Decizie 2. 

 
3.4 Faza a 4-a: Producţia şi instalarea 
Din punctul meu de vedere, în această  fază au loc următoarele faze ale 
procesului actual supus acţiunii reingineriei , care cuprinde: 

1. Reproiectarea principială a procesului de afaceri prin stabilirea 
principiilor care vor fi urmate în cadrul acţiunii RPA şi calendarul întregii acţiuni 
şi prin transpunerea procesului existent pe baze principial noi (desfăşurarea 
unor şedinţe succesive de brainstorming cu toţi membrii echipei de proiectare 
pentru emiterea celor mai diverse idei privind procesul); 

2. Operaţionalizarea proiectului privind procesul de afaceri radical 
schimbat care cuprinde: posibilităţile de îmbunătăţire a procesului în vederea 
satisfacerii superioare a clienţilor; (TQM, KANBAN) şi  conturarea treptată a 
celor mai indicate căi şi mijloace de reproiectare a procesului. Proiectul urmează 
să fie aplicat potrivit unui program de eşalonare a acţiunilor şi de antrenare a 
resurselor necesare ("metodele ABC şi ABB"); 
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Fig. 4 Schema realizării unui studiu de caz al achiziţiei de echipamente atipice nivel 

guvernamental1

3. Proiectul urmează să fie monitorizat potrivit programului de 
eşalonare a acţiunilor şi de antrenare a resurselor necesare (tabloul de 
bord).  

Obiectivele acestei faze sunt realizarea unei capacităţi operaţionale care să 
satisfacă nevoile misiunii. Deficienţele constatate în activităţile de testare şi 
evaluare de dezvoltare şi în cele de testare şi evaluare operaţionala iniţiala se 
soluţionează şi se efectuează modificările necesare, înainte de a se trece la faza a 
4-a. Cerinţele de producte ale acestei faze nu se aplica proiectelor de achiziţie 
din CA-1C sau sistemelor soft importante, care nu au componente hard 
dezvoltate. Pe durata instalării sistemului şi a întregului suport operaţional, pot 
exista posibile modificări ale sistemului. Activităţile desfăşurate în cadrul 
acestei faze sunt: stabilirea unei producţii eficiente, stabile şi a unei baze de 
suport corespunzătoare; atingerea capacităţilor operaţionale care să satisfacă 
nevoile misiunii; confirmarea prin testare de producte şi testare operaţionala a 
calităţii şi performantelor şi corectarea deficientelor; reactualizarea liniei de baza 
a configuraţiei; reactualizarea şi validarea ameninţărilor pentru sistem; derularea 
planurilor operaţionale de susţinere în tranziţie la utilizator şi identificarea 
problemelor operaţionale şi / sau de suport. 
 

3.5 Faza a 5-a: Operarea, suportul, scoaterea din exploatare, 
declasarea şi casarea 

Din punctul meu de vedere, în această  fază are loc formarea imaginii de 
ansamblu asupra procesului actual supus acţiunii reingineriei , care cuprinde de 
fapt finalizarea cu succes a acţiunii reingineriei precum şi de judiciozitatea 
soluţiilor de schimbare radicală rezultate din parcurgerea paşilor următori. 
Obiectivul acestei faze este realizarea unui proiect de sprijin care să satisfacă 

                                                 
1 schemă  realizată integral prin contribuţia autorului 
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valorile de prag ale cerinţelor de performanta şi susţinerea lor, astfel încât să 
asigure eficienta de cost a ciclului de exploatare.  După caz, se elaborează un 
proiect de testare operaţionala ulterioara, care să evalueze performantele şi 
calitatea sistemului, compatibilitatea şi interoperabilitatea şi să identifice 
deficientele. Aceasta activitate include, daca este necesar şi realizarea planurilor 
de suport operaţional, pentru a se face trecerea de la contractant la organul de 
suport logistic. Scoaterea din exploatare a produselor achiziţionate sau 
declasarea acestora se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, iar 
pe durata dezmembrării şi casării se asigura verificarea materialului care 
necesita acest lucru, astfel încât scoaterea din exploatare şi casarea să fie 
efectuata în mod real, cu respectarea stricta a instrucţiunilor tehnice de casare şi 
a normativelor financiar contabile în vigoare, cat şi a celor privind problemele 
de mediu, siguranţa şi sănătate. 
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Abstract 
 

This work describes reengineering of military equipments applied in the field of 
production. Accordingly with Hammer and  Champy, (1993) reengineering is:  “the 
fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic 
improvements in critical, contemporary  measures of performance, such as , cost, quality, 
service, and speed.” Romanian Armed Forces business process reengineering is a radical 
improvement approach that critically examines rethinks, and thinks, redesigns mission 
product and service processes within a political environment. It achieves dramatic mission 
performance gains from multiple customer and stakeholder multiple perspectives. It is a 
key part of a process management approach for optimal performance that continually 
evaluates, adjusts or removes processes. 

 
 
1. Reingineria ca metodă de management 
Ideea de bază de la care se pleacă în conceptul de reinginerie este 

următoarea: “Esenţială pentru succesul în afaceri, într-o lume în continuă 
schimbare, nu este în primul rând disponibilitatea resurselor (financiare, 
materiale, umane, informaţionale, cunoaşterea 2 , etc. ), ci o organizare 
optimă a activităţii, acordată priorităţilor şi rigorilor externe ”. O definiţie 
generală a reingineriei ar fi aceea că presupune o regândire fundamentală şi o 
reproiectare radicală a proceselor de afaceri, în vederea obţinem unor 
îmbunătăţiri spectaculoase ale indicatorilor, consideraţi astăzi critici în 
evaluarea performanţelor, cum ar fi costul, calitatea, service-ul şi viteza. 
Prin reinginerie, managementul organizaţiei îşi propune să transforme toate 

                                                           
1 Col. ec&dr. ing. Vasile N. Popa este profesor militar la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.  
2 Alvin si Heidi Toffler, Razboi si Anti-razboi, Ed. Antet, 1995, p. 73-74 
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procesele FPEA1 în procese "BEST-IN-CLASS" ceea ce înseamnă că prin 
metodele reingineriei se descoperă cele mai bune procese pentru performanţa 
productivităţii. Multe articole punctează faptul că reingineria şi managementul 
industrial trebuie să aibă sprijinul top-managementului doritor de a conduce 
schimbarea. Ideea de bază a conceptului de Business Process Reengineering 
(BPR) constă în a proiecta activităţile desfăşurate de o firmă plecându-se de la 
regula "foii albe" adică făcând abstracţie de procedurile /tehnicile urmate 
anterior; altfel spus "operaţiunile dispersate" ce compun activitatea. 

 
Fig. 1 Strategii de sprijin pentru BPR  propuse de Hammer2  
FPEA se vor regrupa pe procese raportate la clienţi (utilizatorul final al 

EA în procesul de instrucţie şi de luptă) în plus, reproiectarea activităţilor 
derulate de firmă trebuie să vizeze dublarea performanţelor şi nu o creştere cu 
5-10% a unor indicatori de eficienţă. Reingineria nu este un proces de 
schimbare sau un program de îmbunătăţire a calităţii şi nici un proiect de 
îmbunătăţire tehnologică sau de motivare a salariaţilor. Termenul de 
reinginerie este într-adevăr deja cunoscut şi în România, iar pe plan mondial 
din ce în ce mai folosit de organizaţiile în schimbare, însă termenul nu este şi 
pe deplin înţeles. Managementul industrial, şi deci top managementul 
organizaţiilor industriale, vizează obţinerea performanţei sistemului condus şi 
decidentul se vede din ce în ce mai des pus în situaţia de a se îndepărta de 
teorie şi de a recurge la alte metode neconvenţionale sau chiar de a miza pe 
intuiţie şi imaginaţie.  

În economia modernă, nimic nu mai este sigur sau predefinit, singura 
constantă fiind schimbarea. Altfel spus, în economia contemporană, cel puţin 
unele dintre adevărurile fundamentale sau instrumentele, tehnicile sau 
procedurile de materializare a procesului de management pot deveni - în acest 
context unde " schimbarea  a devenit astfel  un mod de viaţă" - depăşite sau 
contraproductive. Această afirmaţie este valabilă în egală măsură pentru 

                                                           
1 Firmă Producătoare de Echipamente Atipice (militare)  
2 Sursa: Hammer, Beyond Reengineering.  pg 198 
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decidenţii din cadrul organizaţiilor, ca şi pentru teoreticienii care recomandă 
celor dintâi un anumit comportament în vederea atingerii succesului în afaceri 
prin folosirea metodelor reingineriei. 

Reingineria este o metodă de management vizând reorganizarea 
întreprinderii şi stabilirea unor reguli de funcţionare în afara oricăror 
prejudecăţi. Cuvintele sale cheie sunt "bun simţ" şi "toleranţă". Conducerea 
de vârf a întreprinderii utilizează ansamblul instrumentelor de care dispune 
pentru a adapta structura întreprinderii la obiectivul ei permanent:  
satisfacerea clientului la costuri minime şi la mediul întreprinderii (nesigur şi 
dinamic) - care implică necesitatea unor sisteme flexibile şi modulare. Imple-
mentarea reingineriei implică necesitatea concentrării tuturor eforturilor 
asupra esenţialului: succesul întreprinderii pe piaţă.  

Reingineria înseamnă deci mult mai mult decât rezolvarea problemelor, 
întrucât este o stare de spirit, un mod de a reinventa în permanenţă, în 
întreprindere, pentru a găsi şi aplica noi idei şi moduri de gândire, capabile să 
genereze succesul întreprinderii pe piaţă, într-un viitor cât mai apropiat. 
Acţiunea de reinginerie industrială trebuie să îndeplinească patru condiţii de 
bază şi anume: să aibă un caracter fundamental; să fie un proces de schimbare 
radicală; să asigure obţinerea unor rezultate spectaculoase; să se concentreze 
pe reconfigurarea proceselor operaţionale. 

Remodelarea FPEA prin reinginerie trebuie să aibă ca obiect repunerea 
pe prim plan a problemelor fundamentale care condiţionează şi influenţează 
asupra obţinerii unor performanţe superioare. Aceasta înseamnă că trebuie 
pornit de la misiunea FPEA - sub raportul a ceea ce trebuie să se facă.  

Urmărindu-se asigurarea acestei condiţii, se impune ca să se identifice 
acele principii sau reguli care se dovedesc a fi învechite, eronate sau 
neadaptate rezolvării problemei. Un ansamblu de reguli stabilite în urmă cu 
mai bine de două secole au determinat structura, managementul şi 
performanţele firmelor de-a lungul secolelor XIX şi XX. Ca rezultat al 
spectaculoaselor inovaţii în domeniile ştiinţific, tehnic şi tehnologic, care au 
determinat schimbări profunde la nivelul societăţii omeneşti, se pare că a 
venit vremea ca aceste principii să fie abandonate şi să se adopte unele noi, 
adaptate la mediul economico-social actual. Astfel, mai precis, dacă până 
acum, firmele au funcţionat foarte bine călăuzindu-se după principiile expuse 
de Adam Smith, potrivit cărora activitatea industrială poate fi descompusă în 
activităţi simple, fundamentale, în epoca economică postindustrială în care 
intrăm acum, firmele vor fi bazate pe ideea de reunificare a operaţiilor în 
procese coerente de afaceri. Acest lucru se realizează prin reinginerie.  

În reinginerie, vechile denumiri ale funcţiilor şi vechile aranjamente 
organizatorice - compartimente, departamente, divizii etc. încetează să mai 
conteze. Ele sunt rămăşiţele altei epoci. Ceea ce are importanţă este cum vrem 
să organizăm munca astăzi, ţinând seama de cerinţele de azi ale pieţei şi de 
puterea tehnologiilor actuale. Pentru cel care trebuie să reproiecteze procesele 
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de afaceri, modul cum lucrau înainte oamenii şi întreprinderile este irelevant. 
Reingineria era considerat cu câţiva ani în urmă singura speranţă pentru 
refacerea puterii competitive a lumii de afaceri americane; astăzi, SUA 
traversează, din punct de vedere economic, cel mai fast moment din istoria sa, 
rezultat al adoptării conceptului de reproiectare a afacerii. 
 
2. Reingineria producţiei echipamentelor atipice (militare) 

Una dintre particularităţile ce caracterizează redresarea societăţilor 
comerciale producătoare de tehnică militară şi civilă rezidă în lenta adaptare a 
mentalităţilor şi atitudinilor manifestate de manageri (comandanţi) şi salariaţi 
(subordonaţi pe scara ierarhică) faţă de cerinţele mediului concurenţial. Sunt 
suficiente situaţii în care, pe un domeniu sau altul al organizării şi conducerii, 
gândirea strategică în afaceri şi reinginerie, selecţia şi motivarea salariaţilor 
sau raportarea la clienţi / piaţă - mai persistă încă practici şi principii ce 
reflectă mentalităţi şi atitudini depăşite. Fără îndoiala, la acest nivel al 
mentalităţii salariaţilor şi managerilor pe diferite nivele ierarhice se 
localizează frecvent explicaţia principală privind insuccesul unor întreprinderi 
româneşti de a se adapta la noile condiţii specifice economiei concurenţiale. 
Alături de ritmul lent în care se "construieşte" noua mentalitate ce va asimila 
principii şi mijloace noi de management aplicat, criza reală de autoritate a 
managementului explică decalajul ce se manifestă între teorie şi practica 
managementului românesc.  

Managerii români (militari şi civili în egală măsură) pot spera să atingă 
eficienţa maximă - implicit o performanţă superioară în afaceri ( producţie de 
tehnică specială utilizată în acţiuni de luptă sub formă de capabilitate militară.) 
pe măsura creşterii calităţii managementului aplicat. Atingerea acestui 
deziderat presupune, la rândul ei, nu numai difuzarea largă a managementului 
în economia românească, ci şi inovarea permanentă şi experimentarea cu 
privire la principii, metode sau tehnici utilizate în administrarea afacerilor şi 
în luarea deciziilor. Relansarea pe termen lung a firmelor producătoare de 
echipamente atipice  în cadrul mai larg al economiei româneşti devine rapid o 
realitate în momentul exploatării cunoştinţelor de management şi reinginerie 
prin apelul la tehnologia informatică pe toate planurile: indivizi, firme, 
instituţii, etc. După părerea mea conceptul de reinginerie, aplicat la această 
oră pe scară largă în SUA, poate avea o utilitate deosebită şi reprezintă o 
necesitate pentru întreprinderile din România, care astfel au ocazia de a se 
organiza pentru viitor, şi nu pentru trecut, astfel încât să poată face faţă cu 
succes numeroaselor provocări ce vor apărea în contextul unei economii 
globale. Nici o FPEA nu seamănă cu cealaltă. Mediul intern diferă 
întotdeauna; diferă dimensiunile unităţii, dotarea si organizarea acesteia. În 
privinţa mediului extern, relaţiile îşi spun cuvântul. FPEA trebuie să-şi 
promoveze imaginea. Simetriile constatate la cele trei niveluri ale acumulării 
de sinergii îi pot orienta pe decidenţi în legătură cu viitorul. Transformările la 
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acelaşi nivel de sinergie, precum şi cele între două niveluri vecine, sunt 
condiţionate de gradul de armonizare strategie-cultură, condiţionat de 
calitatea echipei manageriale. Asupra acesteia trebuie să acţioneze cu 
prioritate proprietarul firmei (statul sau grupul de persoane private care deţin 
majoritatea acţiunilor) pentru a ameliora situaţia firmei şi a o dirija spre 
excelenţă. Reingineria reclamă regândirea şi reproiectarea radicală a EA şi  
proceselor de producţie  în vederea îmbunătăţirii substanţiale a indicatorilor 
tehnico-economici (calitate, cost). Reingineria porneşte de la zero şi clădeşte 
o nouă strategie de gândire şi realizare a proceselor de producţie a EA1. Noul 
proces trebuie construit pe principii şi modele noi şi înlesnesc proiectarea 
unor structuri de producţie bazate pe inovări substanţiale. Reingineria 
proceselor FPEA reclamă parcurgerea următoarelor secvenţe de proiectare: 
reproiectarea tehnologiilor pe baza inovării totale a producţiei de EA; 
reorganizarea posturilor în schema de lucru pe baza ingineriei umane; 
construirea deciziei pe scheme practicate în întreprinderile japoneze; 
inventarea şi aplicarea tehnologiei informatice; diminuarea entropiilor din 
faza de proiectare a schemelor manageriale; asigurarea calităţii factorului 
uman pe baza maximizării empatiei manageriale; formarea echipelor de 
proces pe baza ingineriei convergente; reproiectarea locurilor de lucru pe baze 
ergonomice care urmăresc optimizarea dintre om-muncă şi mediu; inovările 
să se alimenteze din teoria cazurilor de reinginerie a FPEA  reproiectate 
integral. 

Reingineria reuşeşte în FPEA în care echipa de manageri reuşeşte să 
implementeze schimbări radicale atât la nivelul produselor cât şi în special la 
nivelul proceselor. Succesul in aplicarea reingineriei se bazează pe cunoştinţe 
şi capacitatea managerială a şefilor de proiect care previn greşelile şi 
modalităţile generatoare de erori. Principalele etape de implementare cu 
succes a reingineriei în producţia EA sunt următoarele: schimbarea gradului 
de responsabilitate a proiectanţilor prin inovarea radicală a arhitecturii 
proceselor de producţie EA; reproiectarea proceselor prin schimbări de fond 
realizate la nivelul funcţiilor şi structurilor, şi a managementului; activitatea 
de convingere a salariaţilor FPEA pentru a-i determina să lucreze performant 
prin motivaţie întrucât pe această cale se schimbă mentalităţile lucrătorilor; 
definiţia exactă a obiectivelor din cadrul programului de reinginerie; aplicarea 
reingineriei în întreprindere începând cu nivelul superior de conducere; 
acceptarea ca manager general al echipei de reinginerie a unui lider care 
înţelege fenomenul de reinginerie în ansamblu şi este capabil să-l aplice 
creator în FPEA ce produc EA complexe.  

Reingineria este proiectul de schimbare radicală a întreprinderii 
conceput şi elaborat de managerul general care transpune în practică studiul 
de inovare totale a producţiei. Faza de cercetare-proiectare a proceselor 
supuse reingineriei reclamă determinarea variantei optime cu eforturi 
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financiare minime. În această perspectivă se calculează indicatorii de 
performanţă, indicatorii de control, şi indicatorii de rentabilitate. Dacă soluţia 
este fezabilă sub aspect tehnico-economic atunci se elaborează schemele 
operaţionale tehnologice şi se precizează detaliile de montaj-exploatare.  

 
3. Tehnologia informatică şi reingineria 

Implementarea tehnicii de calcul avansate, ca o consecinţă a acţiunii de 
reinginerie a FPEA,  determină schimbări radicale în cadrul structurii 
organizatorice a diverselor departamente şi impune necesitatea adoptării unor 
strategii de conducere complet noi. Adaptarea la procesul de informatizare 
depinde de numeroase aspecte, incluzând capacitatea FPEA  de a dezvolta sau 
achiziţiona hardware şi software, experienţa cu care se realizează interferenţa 
dintre  tehnologia computerizată şi procesul de fabricaţie existent, 
posibilitatea simplificării şi standardizării proceselor de fabricaţie a EA, etc. 
În acest context, un aspect deosebit de important îl constituie cooperarea cât 
mai eficientă dintre diversele elemente ale sistemului de producţie în vederea 
configurării sistemului de producţie integrat calculatorului. "Pe măsură ce 
factorii de decizie muncesc pentru a deveni eficienţi - spune Peter Drucker - ei 
ridică nivelul de performanţă al întregii organizaţii". 

Tehnologia informatică modernă este o componentă a concepţiei de 
reinginerie întrucât asistă noile procese să producă bunuri de calitate iar 
abaterile apărute sunt sesizate în timp real. Reuşita managerilor în reinginerie 
trebuie să se bazeze pe o gândire inductivă şi nu pe gândire deductivă. 
Managerii deductivi definesc problemele şi indică  direcţiile de soluţionare 
fără a şti dacă există o soluţie fezabilă. Managerii inductivi depistează soluţia 
unică şi dezvoltă condiţii de aplicabilitate în domeniul studiat astfel încât să se 
rezolve problema reingineriei. Sistemele informatice pentru management sunt 
folosite pe scară din ce în ce mai largă şi în cadrul FPEA româneşti. 
Necesitatea introducerii unui astfel de sistem într-o FPEA este motivată de  
faptul ca informaţiile trebuie sa fie corecte şi sa fie furnizate la timp atât 
conducerii FPEA cât şi nivelurilor operaţionale, în vederea creşterii eficienţei 
economice. În lumea contemporană, caracterizată prin dinamism, acest lucru 
nu este posibil decât utilizând tehnica de calcul. Analiza sistemului 
informaţional deţine un rol cheie în elaborarea variantelor sistemului 
informatic şi în proiectarea acestuia, următoarea etapa a realizării sale. Deşi 
există multe căi de a obţine coeziunea oamenilor dintr-o FPEA, în prezent se 
consideră că cea mai convenabilă metodă de a interconecta baze de date 
eterogene este Web-ul (urzeală, ţesătură, păienjeniş). Principala calitate a 
acestuia este faptul că nimic nu trebuie reordonat, tehnologia Web fiind o 
modalitate simplă de a automatiza capturarea şi publicarea tuturor 
informaţiilor într-o FPEA. O altă calitate constă în reducerea numărului 
buclelor de corectare a EA (reproiectare sau reconstruire a prototipului EA) 
cu implicaţii benefice asupra economiei de timp şi bani. Utilizarea reţelei 
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intranet ca un mijloc al gestionării nucleului cunoştinţelor comune poate fi 
rezumată ca fiind inima FPEA (şi coloana vertebrală a circulaţiei 
informaţiilor). Unele  companii străine folosesc Web pentru a transforma 
modul în care personalul acţionează şi cooperează. 
  În locul utilizării unor unelte care acum sunt oarecum segmentate, va 
exista posibilitatea de a întrebuinţa unelte care pot răspunde oricărei discipline 
dacă se dispune de o interfaţă vizuală de conectare cu EA ce trebuie produs. 
Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă un inginer proiectant CAD/CAM/CAE1 
aşezat în faţa unei staţii grafice ar putea să intre prin intranet la zona 
principală de acces a FPEA, să selecteze un EA  aflat în dezvoltare şi să-i 
modifice anumite caracteristici. Analizele, simulările şi proiecţiile EA selectat 
ar putea fi toate verificate în conformitate cu anumite criterii şi apoi 
actualizate. Dacă unele criterii de proiectare a EA nu sunt respectate, 
inginerul ar fi invitat să le rezolve fie prin modificarea proiectului, fie prin 
schimbarea criteriilor. Ceilalţi ingineri proiectanţi care lucrează în zone 
adiacente ale EA ce trebuie produs ar fi avertizaţi de schimbările ce ar urma 
să fie făcute şi s-ar putea alătura în acţiuni comune de rezolvare a tuturor 
problemelor. Şi, desigur, membrii unui astfel de grup de lucru pot fi răspândiţi 
şi în alte locaţii naţionale sau internaţionale în funcţie de ţările participante la 
acel proiect. Elementele metodologice prezentate au în vedere un studiu 
relativ amplu de reproiectare sau raţionalizare informaţională din cadrul 
FPEA. În cazul unor situaţii mai puţin complexe, cu o sferă de cuprindere 
limitată, unele dintre elementele prezentate în cadrul etapelor pot fi 
comprimate sau, mai rar, implicate. Ca regulă însă se recomandă parcurgerea 
integrală a filierei metodologice recomandate, consumurile sporite de timp şi 
alte resurse reflectându-se de obicei în plusuri calitative în planul activităţii 
managerilor şi al executanţilor. În lumea contemporană computerele nu 
reprezintă o variantă pentru o organizaţie curată simplificată şi care se află în 
relaţii strânse cu furnizorii şi cu clienţii. Managementul FPEA trebuie să 
înţeleagă faptul că exploatarea tehnologiei informaţiei, pentru a obţine un 
avantaj competitiv în fabricaţie, în opoziţie cu utilizarea în exclusivitate a 
tehnologiei informaţiei în fabricaţie, înseamnă să pregăteşti organizaţia pentru 
instalarea tehnologiei informaţiei şi utilizarea acesteia pentru potenţialul ei 
unic de a  integra.  

 
Concluzii  
Experienţa firmelor de succes arată că, o dată început, procesul de 

îmbunătăţire a fabricaţiei este fără de sfârşit. Adevăratele succese nu mai pot 
fi obţinute prin  iniţiative izolate de tipul “odată pentru totdeauna”, ci doar 
printr-un efort susţinut şi printr-o dedicare conştientă în direcţia unor 
obiective bine stabilite. Acestea trebuie supravegheate şi ajustate în timp, la 
modificările mediului înconjurător.  
                                                           
1 Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing/ Computer Aided Engineering 
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Esenţa integrării este că organizaţia devine capabilă să cunoască ceea 
ce ştie. În momentul de faţă integrarea progresiv cuprinzând tehnici deja 
experimentate şi care s-au dovedit utile, cum sunt "Fix La Timp"1,  tehnicile 
calităţii, furnizează ocazia şi, în acelaşi timp, tehnologia informaţiei, 
furnizează câteva unelte puternice şi în continuă perfecţionare, capabile să 
înlocuiască atelierele inflexibile de producţie şi liniile de producţie fixe şi să 
se instaleze maşini flexibile şi celule care să permită un răspuns rapid la 
solicitările clienţilor şi care, în final, să contopească producţia de masă şi 
marketingul de nişă.  

Firmele care nu fac nimic în acest sens greşesc. Prima prioritate pentru 
managementul firmei o reprezintă organizarea, iar cea de-a doua, tehnologia. 
Ideea integrării este elegantă şi simplă. Dar aceasta nu înseamnă integrarea 
fabricaţiei prin computere. Integrarea înseamnă organizare, ea este 
modalitatea de a structura o firmă productivă în vederea supravieţuirii în 
competiţia actuală şi reprezintă o precondiţie esenţială pentru utilizarea 
tehnologiei acolo unde este.  
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Abstract 
The paper presents a mathematical model based on inclusion of near-to-normal 

level risk factors that may influence the tactical missions, for an informatic application of 

determination of optimal variants. The application was developed in the framework of a 

research project entitled: „Optimization of capabilities for tactical missions preparation in 

the field of national defence and security”. This was was carried out in the C++Builder 

environment.  

The decisional method used in the informatic application uses the Electre method.   

 
 
În teoria deciziei se folosesc modele deterministe ai căror parametri se 

calculează prin analiza statistică a datelor care stau la baza selecţiei. Decizia 
se ia prin utilizarea unui model de cercetări operaţionale specific selecţiei. În 
cazul aplicaţiei informatice proiectate, determinarea soluţiei optime pentru 
luarea deciziei s-a făcut în funcţie de descrierea condiţiilor specificate. Astfel: 

- dacă factorii de risc care pot influenţa misiunea au valori normale 
determinarea soluţiei se face utilizând metoda momentelor; 

- dacă factorii de risc au valori apropiate de normal se utilizează metoda 
Electre; 
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- dacă factorii de risc au valori cu variaţii mari atunci e vorba de 
incertitudine, iar determinarea soluţiei optime se face utilizând metoda 
Regretelor. 

Fiecare factor de risc, în funcţie de gradul de incertitudine al său 
produce o modificare de ponderi pentru subcriteriile care le influenţează.  

 
Dacă factorii de risc au valori apropiate de normal, şi trebuie să se ia în 

considerare preferinţele cardinale asupra criteriilor este de preferat utilizarea 
metodei Electre. 

i) Algoritmul de determinare a soluţiei optime cu metoda Electre: 
- se normalizează matricea consecinţelor; 
- se determina elementele matricei coeficienţilor de concordanţă; 
- se calculează coeficienţii de discordanţă pentru fiecare pereche 

de variante 
- se introduce un criteriu de surclasare a variantelor decizionale 

conform căruia varianta Vk surclasează varianta Vl (Vk>Vl)  
ii) Implementarea algoritmului 
Normalizarea matricii consecinţelor s-a făcut similar cu normalizarea 

din metoda momentelor. 
Pentru fiecare pereche de variante decizionale (Vk,Vl) concordanţa se 

calculează după formula: 
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∑
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        (1) 

k=1; 
while(k<StG->RowCount-1) 
{ 
for(i=k+1;i<StG->RowCount-1;i++) 
{ suma_num=0; 
suma=0; 
for(j=1;j<StG->ColCount;j++) 
{ 
suma=suma+StrToFloat(StG->Cells[j][StG->RowCount-1]); 
if (StrToFloat(StG->Cells[j][k])> StrToFloat(StG->Cells[j][i])) 
suma_num=suma_num+StrToFloat(StG->Cells[j] 
                                                                            [StG->RowCount-1]); 
} 
        StG1->Cells[i][k]=FloatToStr(double(suma_num)/double(suma)); 
} 
k=k+1; 
} 
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Coeficienţii de discordanţă pentru fiecare pereche de variante se 
calculează: 
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    (2) 

k=1; 
while(k<StG->RowCount-1) 
{ 
 for(i=k+1;i<StG->RowCount-1;i++) 
        { 
        a_max=0; 
        for(j=1;j<StG->ColCount;j++) 
         if(StrToFloat(StG->Cells[j][k])<StrToFloat(StG->Cells[j][i])) 
         { 
           dif=StrToFloat(StG->Cells[j][i])-StrToFloat(StG->Cells[j][k]); 
            if (a_max<dif) a_max=dif; 
          } 
         a_max=double(1/double(alfa))*double(a_max);                
         StG2->Cells[i][k]=FloatToStr(a_max); 
        } 
 k=k+1; 
} 
Se introduce un criteriu de surclasare a variantelor decizionale conform 

căruia varianta Vk surclasează varianta Vl dacă şi numai dacă sunt îndeplinite 
simultan condiţiile: 
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Se porneşte cu o valoare  p - cea mai mare din matricea de concordanţă, 
dacă nu se găseşte o valoare  q  se trece la următorul maxim din matricea de 
concordantă: 

contor=true; 
while(k<=nr_lin*nr_col && contor==true) 
{ 
//determin maximul in matricea de concordanţă 
max=0; 
for(i=1;i<=nr_lin;i++) 
        for(j=1;j<nr_col;j++) 
        { 
        if(StG_aux->Cells[j][i]!="-") 
                        { 
                        if(max<StrToFloat(StG_aux->Cells[j][i])) 
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                                { 
                                 max=StrToFloat(StG_aux->Cells[j][i]); 
                                 linie=i; 
                                 coloana=j; 
                                 rezultat=StG_aux->Cells[0][i]; 
                                 } 
}} 
if (max==0) contor=false; //nu am mai găsit maxim, surclasarea se 

termină 
else { 
        p=max; 
        q=1-p; 
        if (  ((StrToFloat(StG1->Cells[coloana][linie]))>=p) && 
 ((StrToFloat(StG2->Cells[coloana][linie]))<=q) ) 
                {//am satifsacute conditiile de surclasare 
                   //V linie - cea mai buna si o pun in rezultat 
                   StG_rez->Cells[0][StG_rez->RowCount]=rezultat; 
                   StG_rez->RowCount=StG_rez->RowCount+1; 
                } 
        else {//nu sunt satisfacute conditiile de surclasare 
                StG_aux->Cells[coloana][linie]=0; 
                //mă intorc si calculez noul maxim 
                } 
       }          
k=k+1; 
}  
În timp ce se găseşte o variantă de surclasare, aceasta se copiază în 

matricea rezultatelor. 
Majoritatea aplicaţiilor ce au drept scop studierea, analiza şi 

fundamentarea deciziei se desfăşoară în prezenţa unui complex de condiţii, ce 
echivalează cu existenţa mai multor stări posibile ale naturii, ale căror 
probabilităţi de realizare, de regulă, nu se cunosc.  
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Abstract: This paper presents research that speaks about of the need for change in 

the relations between national security system and private sector. The private sector role in the 

change process is important and better understanding and cooperation between those two 

sectors could increase national defense capabilities and security.  The private sector is better 

prepared to operate in the contemporary environment (globalization, competitive markets, 

etc.) but defense sector has to begin to utilize advantages of modern management and 

cooperation with private sector with the aim to enhance overall performance and capabilities. 

 

INTRODUCTION 
Supporting the national development, every democratic government aims 

to improve public program effectiveness, service delivery, accountability, 
decision-making and internal management. In the security sector which is one of 
the most important systems in the State, one with the largest number of 
employees 
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and one of the largest in terms of financial expenditures, it is vital to find the 
optimal way of using available resources in implementation of national security.  

To better understand the research presented, it is helpful to clarify the 
terms "security", "National Security Strategy", "private sector" and "public 
sector."  

There are a lot of definitions of security but we could use this [1]: 
“Security is increasingly viewed as an all-encompassing condition 
in which people and communities live in freedom, peace and safety, 
participate fully in the governance of their countries, enjoy the 
protection of fundamental rights, have access to resources and the 
basic necessities of life, and inhabit an environment which is not 
detrimental to their health and wellbeing.“ 
“The security of people and the security of states are mutually 
reinforcing. A wide range of state institutions and other entities may 
be responsible for ensuring some aspect of security. “ 
That definition explains very clearly the new concept of security (human 

security) which puts people on the first place in contrast with the previous, 
traditional concept of security – which revolves around the protection of states 
from military threats. Moreover, the definition puts in place questions of actors 
which deal with security and introduces non state entities in the field of security.  

The first and most important step in the building conditions for sustainable 
development of nations is the construction of clear and widely accepted vision of 
national security. National Security Strategy is, according to The Free 
Dictionary: 

“The art and science of developing, applying, and coordinating the 
instruments of national power (diplomatic, economic, military, and 
informational) to achieve objectives those contribute to national 
security. Also called national strategy or grand strategy. “  

(http://www.thefreedictionary.com) 
   
According to Wikipedia, definitions of public and private sectors are: 
The public sector is the part of economic and administrative life 
that deals with the delivery of goods and services by and for the 
government, whether national, regional or local/municipal. 
Examples of public sector activity range from delivering social 
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security, administering urban planning and organizing national 
defences. 
The private sector of a nation's economy consists of those entities 
which are not controlled by the state - i.e., a variety of entities such 
as private firms and companies, corporations, banks (other than 
central banks), charities, non-governmental organizations and 
individuals 

(http://en.wikipedia.org/) 
 

In the field of security there are a lot of definitions but for the purpose of 
this paper it is acceptable to use definition of U.S. Department of Justice which 
said [2]: 

Private security services fall into two categories:  
- proprietary or corporate security which refers to the security 

departments that exist within businesses or corporations 
(corporate security departments),   

- contract or private security firms by contrast sell their 
services to the public, including businesses, homeowners, and 
banks (guard companies, alarm companies, armored car 
businesses, investigative firms, security equipment 
manufacturers).  

 

Outsourcing 
Outsourcing is a strategic management model wherein business processes 

are transferred to another company. It means that a company uses an outside firm 
to provide a necessary business function that might otherwise be done in-house. 
Outsourcing involves transferring or sharing management control and/or 
decision-making of a business function to an outside supplier, which involves a 
degree of two-way information exchange, coordination and trust between the 
outsourcer and its client (http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing).  

Such a relationship between economic entities is qualitatively different 
than traditional relationships between buyer and seller of services. It involves 
partnerts in an "outsourcing" relationship to dynamically integrate and share 
management control of the process. It is diferent from contracting and 
subcontracting relationships where both entities remain separate in the 
coordination of the production of goods and services. 
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The basic aim of outsourcing in security sector is to provide services and 
goods at lower cost through cooperation with private sector. Through saving in 
internal cost and more efficiency, the additional amount of money can be 
allocated for the achievement of that basic task. Moreover, outsourcing can make 
business process and services more efficient, enabling the services to focus on 
their primary tasks while improving service quality and responsiveness. 

 Area of outsourcing could include base operating support, property and 
equipment disposal, distribution and transportation, warehousing, housing, 
accounting and finance, and depot-level maintenance. However, the main field of 
cooperation could be homeland security, education and training and cooperation 
with private military companies.  

 
Homeland Security 
Since the attacks of September 11, 2001, in the USA collaborative 

partnerships among government organizations related to security and private 
security partnerships have been viewed as critical for protection and to 
preventing terrorism. This relatively new model of security and partnership 
imply better cooperation among government organizations and agencies, local 
law enforcement and private security organizations.  

National Security Strategy and strategic planning process have to define 
guideline and responsible actors for searching a way to balance activities in 
homeland security. Limited and sometimes scarce resources must be allocated 
based on need, leading some chief executives to acknowledge that they are 
having considerable difficulty conducting this balancing act. 

Private sector owns (and protects) the overwhelming majority of the 
country’s infrastructure but government and local organizations and agencies 
tends to possess some threat information regarding that infrastructure. The 9/11 
Commission estimated that 85 percent of the nation’s infrastructure is privately 
owned. Infrastructure includes not only physical assets, such as buildings, but 
also energy production facilities and assets, utilities (e.g., water and waste 
management), and transportation and communication networks. The number of 
people employed by private security, moreover, is at least three times larger than 
the number employed by public law enforcement. The amount of money spent 
on private security is many times greater than state, county, and local law 
enforcement expenditures combined [2]. 
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Education and Training 
One of potential area of outsourcing is education and training. A good 

example of that is the contract between the United Kingdom Ministry of Defence 
and Cranfield University.  

Through this contract, the MOD will deliver postgraduate education 
and training to around 4000 students per year. It covers around 80 
different courses on a range of topics including defence technology, 
information management, strategic leadership, acquisition 
management and security studies. The new contract begun in August 
2006 with the new academic year, contract will run for 22 years and 
the Ministry of Defence will invest £366M into educating its Service 
and civilian personnel. 

Defence Academy of the United Kingdom 
http://www.da.mod.uk/DefenceAcademy/news/contract_signature/ 

 

Some modern military forces (United States, United Kingdom…) are 
increasingly turning to skilled contractors for training expertise. They view 
outsourcing as a means to achieve cost savings and efficiency. 

Military training and education programs, both domestically and 
internationally, are populated by expert contractors who instruct individuals and 
units in language laboratories, medical clinics and other learning venues. Often, 
these experts possess prior military service themselves, making them ideal 
instructors when they return to the military bases they served to impart their 
lifetime of knowledge.  For example, aviators who have recently retired or 
separated from the military service rely on their operational currency and 
airmanship proficiency to help aspiring pilots develop their flying and 
warfighting skills in simulators. And it is the private sector that often maintains 
those training devices in a mission-ready status.  

Outsourcing in training is very important and military organizations have a 
compelling reason to selectively transfer to contractors the day-to-day operation 
and maintenance of flight simulators, classroom training and other functions. 
There are two examples of cooperation in the field of training: 

1) The E-3 Sentry is an Airborne Warning and Control System 
(AWACS) aircraft, which provides all-weather surveillance, 
command, control and communications needed by commanders of the 
United States, NATO and other allied air defense forces.  L-3 
Communications’ Link Simulation and Training holds 15-year USAF 
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contract worth about $160 million for the service’s E-3 Contractor 
Training and Simulation Services program. That program was the 
first service aircrew training system to use the commercial training 
services approach. 
2) Thales Group UK provides the flight simulation and synthetic 
training program called the Integrated Aircrew Synthetic Training 
Service (FIASTS) to the U.K. Royal Air Force (RAF). The Thales 
Services division, which includes the company’s simulation activity 
and military training services segments, handles the contract. The 
contract is valued in the region of Є140m and may run for more than 
13 years, provides synthetic training and maintenance services to the 
aircrew of nine different RAF aircraft.  
Thales won the agreement in competition in 2002 under a U.K. MoD 
The Public Private Partnership procurement initiative. Under the 
terms of the PPP concession, Thales has bought back from the RAF 
some 20 simulators and 64 part-task trainers, as well as leasing the 
associated training facilities located at 10 sites throughout the United 
Kingdom. Thales uses these assets and additional systems, including 
a Training Management Information System, to provide about 26,000 
hours of training per year, which are charged to the client on a per 
sortie basis. A team of 79 Thales staff members, all whom are former 
RAF-qualified aircrew instructors, provide the flight instruction. 
Thales also offers training to third parties and shares these revenues 
with the U.K. MoD.  
 

Military Training Technology 
http://www.military-training-technology.com/article.cfm?DocID=1724 

 
Private military companies (PMCs) 
It was the confluence of several changes or shifts at the start of the 1990s 

that led to the rapid re-emergence of this defence industry. The first was 
political: the peace dividend that led to a massive downsizing of the armed 
forces. Since the end of the Cold War, more than 7 million servicemen have been 
thrown into the employment market with little to peddle but their fighting and 
military skills [3].  

Downsizing fed both supply and demand as new threats emerged. The 
booming private military and security sector has soaked up part of this 
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manpower and expertise, which entails replacing soldiers wherever possible with 
much better paid civilians, who had often been trained at high expense by the 
state. 

Private military companies (PMCs) have several common characteristics. 
Contractors are profit-driven organizations that provide professional military 
services for a global market. PMCs perform services closely related to the 
conduct of war that are the traditional responsibility of regular uniformed 
military personnel.  

The most common service categories include logistical support, 
transportation, engineering, construction, skilled and unskilled laborers, 
maintenance, technical expertise, etc.  

Contractor support was crucial to Operation DESERT STORM in 1991, 
although few contractor employees deployed to forward combat areas. For the 
most part, US contractors provided maintenance, supply, and transportation 
services. Foreign contractors worked primarily in transportation services as 
providers of trucks, buses, and drivers (86 percent of the total) [4]. The role of 
contractors in Operation ENDURING FREEDOM (OEF) and Operation IRAQI 
FREEDOM (OIF) is a significant departure from past experience, even from the 
recent past of Operation DESERT STORM.  A recent study of 2.2 million 
contracts from 1998 to 2003 indicated that DOD spent half of their budget on 
private contractors [4]. 

Conclusion 
Instead growing cooperation, states and private security institutions and 

organizations have strengths and weaknesses that must be considered to form 
realistic expectations of what each can bring to partnerships.  

It means that private security organizations: 

• still don’t have appropriate regulations, standards and certifications, 
• process of recruiting, selection and retraining are not standardized, which 

sometimes could allow to employ a person without adequate skills,  
At the same time: 

• private sector has more flexibility and that firms could employ needed 
number of employees and they are able to protect small geographic areas 
with large numbers of people 

• private organization could develop and implement specialized ways and 
means of protections such as computer networks, chemicals plants, health 
care, financial institutions etc., 
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On the other hand public security organizations and institutions:  

• still have more power than private security organizations, 
• selection processes are vigorous and include background investigation, 
• during training period candidates receive all the necessary information 

and develop required skills, 
• the  working period of employees in public security institutions is longer 

and they usually establish good connection and trust with local citizens, 
which is very useful in terms of getting and exchanging information, 

But: 

• in time of cutting public spending and tight budgets the most important 
limitations of public security organizations are the lack of the financial 
resources, 

• in public sector response time could lag and ability for changes are 
smaller than in private sector 

 
The development of the contemporary security system and cooperation 

among all states and private security organizations and institutions make that 
differences are less significant and characteristics become similar. It is not 
unusual that government security employees start a second career in private 
security, even offer theirs skills in private sector to supplement their incomes.  
Unfortunately the process of blurred line between public and private security 
organizations brings a lot of problems and dangers. Hence, it is extremely 
important to properly define, legally regulate and state control that process. 
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 Abstract 
Accelerated learning is the most advanced learning method in use today. It is a total system 

for speeding and enhancing both the design and learning process. Based on the latest brain 

research, it has proven again and again to increase learning effectiveness while saving time 

and money. Many of today’s leading organizations and educational institutions are benefiting 

from the power of accelerated learning.  

 

 MOTIVAŢIE  
Se pot asimila fapte, cifre şi date ale înaltei tehnologii de două până la 

cinci ori mai repede decât înainte. Se economisec, astfel, cantităţi enorme de 
timp şi bani, cheltuieli cu pregătirea profesională sau cu recalificarea precum şi 
cu învăţarea limbilor străine implicate în economia globală. 
 După William James, ne folosim doar de 5% din abilităţile noastre 
înăscute. Doctorul Raymond Abrezol, care a antrenat sute de staruri olimpice, 
susţine că, de fapt, se folosesc numai 3% dintre capacităţi. 
 Profesorul Giorgi Lozanov afirmă în cartea „ Superlearning” , publicată în 
1979, autori Sheila Ostrander, Lynn Schroeder şi Nancy Ostrander:„Capacitatea 
ultimă, de tip cognitive, a creierului, ar putea fi pentru toate scopurile practice, 
infinită. ” 
 „Pe lângă o mai mare uşurinţă în învăţare, învăţarea sugestiv-accelerată a 
reprezentat şi începutul unor schimbări profunde şi deosebit de benefice ale 
personalităţii mele”, scrie neurologul Christian Drappeau din Montreal, în cartea 
sa „Învaţă cum să înveţi repede. Tehnici de învăţare accelerată”. 
 După treizeci de ani de pedagogie, ştim că trebuie să existe o metodă „mai 
bună de învăţare”, spune conferenţiarul Bruce Taylor, în cartea sa, „Învăţarea 
rapidă mi-a schimbat viaţa în bine, ca şi pe aceea a subalternilor mei.” 
 Sunt o sumedenie de metode de învăţare sugestiv-accelerată (rapidă). Poţi 
învăţa cum să înveţi prin intermediul unor circuite ale plăcerii. Învăţarea 
sugestiv-accelertă alungă stresul. 
 

204



PUŢINĂ ISTORIE 
 
 Doctorul Giorgi Lozanov, anticipând cu decenii dezvoltarea medicinii 
alternative, descoperă la sfârşitul deceniului al şaselea, în Bulgaria, o nouă 
maladie, numită de el „sindromul didactogenic”- o boală provocată de metode 
pedagogice greşit utilizate. Acest sindrom a putut fi vindecat prin sugestopedie. 
Metoda lui Lozanov a stat la baza tuturor sistemelor de învăţare accelerată din 
occident. 
 Superlearning-ul însămânţat şi dezvoltat în Occident de Delacorte în 1979 
a fost preluat şi de psihologul inovator, Donald Schuster, de la Universitatea din 
Iowa, SUA. Acesta a fondat Societatea pentru Învăţare şi Predare 
Accelerată(SIPA). 
 În prezent există societăţi profesionale în multe ţări precum : Societatea 
pentru Învăţământ Afectiv şi Eficient (SIAE), din Marea Britanie, Asociaţia 
Internaţională pentru Desugestologie şi Sugestopedie(IADS), din Austria, 
Centrul de Sugestopedie (CSG) din Geneva, Centrul Internaţional pentru 
Învăţare Accelerată (CIIA), Marea Britanie, Asociaţia Japoneză de Sugestopedie 
(JAS), Societatea pentru Învăţare Efectiv Afectivă (SEAL), Marea Britanie, 
Societatea Germană pentru Învăţare Accelerată (DGSL), Germania, Consiliul 
pentru un Nou Sistem Pegagogic (CNS), Franţa, Asociaţia Italiană pentru o 
Nouă Sugestopedie (AINMS), Italia, Centrul Elveţian pentru Învăţare 
AccelerAtă (SGGL), Elveţia, etc. 
 Vechile metode de învăţare pe care le cunoaştem sub denumirea de 
învăţământ tradiţional nu vor mai fi bune pentru cei care vor să câştige decent în 
acest nou mileniu. Cei care se vor adapta la viteza secolului vor avea avantaje, 
vor fi prosperi din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. În Germania 
chiar în acest moment începe să se creeze o forţă de muncă adaptată secolului 
XXI. 
 Secretul germanilor [1] se bazează pe mai multe elemente. Nemţii 
lucrează cu oameni supercalificaţi, cărora li se dau salarii mari şi concedii 
generoase. Au înfiinţat în toată ţara centre de educaţie, care oferă calificare la 
locul de muncă în mai multe specialităţi, dar şi mai multe centre de învăţare 
sugestiv-accelerată, cu tehnici de învăţare ce sunt folosite de ani de zile. 
Educaţia în vechea formulă este nesincronizată cu era tehnologiilor înalte. 
Datorită experienţelor dificile avute, majoritatea dintre noi consideră că educaţia 
înseamnă să îndesăm ceva îm cap, ca şi cum am umple un carnet, sau am îndopa 
o gâscă de Crăciun [2]. Dar înţelesul literal al termenului de educaţie este „a 
scoate din”. Aşa sunt concepute si sistemele învăţării rapide, sugestiv-
accelerate,să extragă  o bogăţie de talente înăscute şi să ne dezvăluie enorma 
cantitat de cunoştinţe pe care deja le avem.” 
 Lui Lozanov îi datorăm următorul îndenm :„pentru a modela viitorul cât 
mai aproape de dorinţele inimii, trebuie să readucem învăţarea în interiorul 
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nostru şi să o simţim din nou ca pe un proces natural, continuu, fascinant şi 
nelimitat.”[3] 
 Învăţarea sugestiv accelerată poate face minumi pentru aproape oricine. 
Este o cale prin care ne putem apropia de ceea ce Abraham Marlow, părintele 
psihologiei umaniste, numea autoactivare, iar alţii o numeau întregire. Marsha 
Sinter aseamăna „mintea secolului XXI” cu o potecă îngustă, dar sigură, pentru 
a găsi „o cale mai bună de ieşire din haos.” Economia viitorului se va baza pe 
cei capabili să înveţe rapid. 
 
 CÂT DE REPEDE SE POATE ÎNVĂŢA ? 
 
 Cea mai cuprinzătoare utilizare a învăţării sugestiv accelerate şi care s-a 
dovedit un succes continuu, este să înveţi fapte, cifre şi limbi străine cu 
rapiditate, la orice vârstă. Cum vei face să înveţi sugestiv-accelerat ştiinţe 
precum matematica ? Se poate folosi procedeul utilizat de studenţii de la o 
universitate din Japonia, sau se poate folosi metoda lui Brian Hamilton din SUA. 
 La universitatea japoneză Tokoai, patru sute de studenţi care urmau să 
devină ingineri stăteau şi respirau sincronizat. Pe acest ritm al respiraţiei, 
doctorul Hideo Seki citea din propriul curs de electricitate şi magnetism. În 
momentul în care profesorul Hideo punea jos notiţele, luminile se atenuează şi 
diagrame viu colorate apar pe un ecran mare. De asemenea o muzica blândă  
(Rapsodia în sol major al lui J S Bach, apoi Anotimpurile lui Antonio Vivaldi) 
începe să se audă, în vreme ce diapozitivele colorate pornesc să se succeadă într-
un ritm constant. Nu s-a rostit nici un cuvânt. După ultimul diapozitiv, cei patru 
sute de studenţi şi-au relaxat umerii, s-au sugestionat, braţele şi picioarele sunt 
din ce in ce mai grele şi moi, au închis ochii, ascultând muzică barocă specială. 
În această stare au ascultat din nou cursul, lecturat cu o voce liniştită, dar puţin 
mai tare, combinată cu ritmul muzicii, care de această dată era în surdină. Seiki, 
inginer şi doctor în informaţii a observat oportunităţile învăţării sugestiv 
accelerate. El a făcut primele teste în acest sens în Japonia şi a scris primele cărţi 
despre capacităţile inestimabile ale minţii, dovedind că se poate învăţa rapid 
folosind această metodă, chiar şi în grupuri foarte mari. 
 Brian Hamilton din New York, a încercat şi a reuşit acest lucru de unul 
singur în propriul său apartament. El şi-a înregistrat pe nişte casete audio 
subiectele pentru examenul de trigronometrie. El s-a aşezat căt mai confortabil 
pentru a facilita procesul de asimilare. Şi-a relaxat corpul pentru a simţi cel mai 
profund comfort, s-a calmat şi s-a concentrat cu câteva sugestii mobilizatoare. A 
dat drumul casetofonului pentru a începe să acumulaze informaţii. Acestea se 
prezentau în felul următor : 4 secunde de cifre, 4 secunde pauză, 4 informaţii, 4 
linişte. El a respirat tot timpul ritmic. Când se spunea ceva îşi ţinea respiraţia, iar 
în perioadele de pauză expira şi inspira. 
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 Informaţia era rostită pe tonuri diferite- cu voce normală, voce blândă şi 
conspirativă, voce tare, cu ton de comandă, în aceeaşi succesiune. 
 După ce a terminat a pus notiţele jos şi a dat drumul la o casetă cu muzică 
specială pentru învăţarea accelerată. S-a întins şi a închis ochi. Apoi a auzit 
aceeaşi lecţie din nou, de această dată pe un fond de 60 de bătăi pe minut, şi 
muzică barocă. Şi-a lăsat mintea să plutească uşor între trigonometrie şi 
armoniile bine structurate ale muzicii lui Bach. 
 A avea corpul relaxat, mintea concentrată pe ceea ce urmează să fie 
asimilat, lecturarea cu o voce ritmică (60 de bătăi pe minut) şi o muzică 
specifică, aceasta este esenţa învăţării sugestiv-accelerate. 
 Se stie că hipermemoria este opusul amneziei, şi conform teoriei lui 
Lozanov, aceasta permite manifestarea memoriei de înaltă clasă pe care o 
deţinem din naştere. Problema este de a extrage aest lucru, iar după studiile 
efectuate, pentru a face memoria să concretizeze ceea ce conţine în subconştient, 
trebuie să o alimentăm cu informaţii care trebuie oferite într-un ritm specific, 
acest lucru creând legături cu eul subliminal. 
 Extragerea informaţiei din memorie stă la baza tuturor sistemelor de 
învăţare accelerată. 
 
 MEMORIA SE ÎNTĂREŞTE 
 
 Viaţa noastră se petrece in mijlocul unui ocean de informaţii. Învăţarea 
sugestiv accelerată descătuşează comunicaţiile globale, atât din interior cât şi din 
exterior. 
 Educaţia tradiţionlă se axează cu precădere pe emisfera cerebrală stângă, 
acolo unse se află logica creierului. Metodele de învăţare accelerată angajează 
întreg creierul, atât subconştientul, cât şi conştientul, imaginaţia, simţurile, 
emoţiile şi alte elemente care sunt neutilizate de educaţia clasică, şi corpul. Dacă 
te implici cu totul, se poate atinge orice ţel. Învăţarea sugestiv accelerată, uneori 
numită metoda memoriei muzicale, face să funcţioneze toate facultăţile în 
acelaşi timp, ca într-un concert bine realizat. Acest tip de învăţare constituie 
sursa de ameliorare a sănătăţii. Se reduce stresul, se stimulează zone noi pe 
scoarţa cerebrală, un lucru vital pe măsură ce îmbătrânim. Dacă neuronii nu sunt 
utilizaţi suficient datorită superspecializării, sau lipsei de activitate intelectuală, 
mobiliatea se pierde, aşa după cum au demonstrat cercetările doamnei Le 
Poncin. Se poate obţine o stare de bine prin intermediul relaxării, vizualizării şi 
repetiţiei imaginative. Se  pot elimina toxinele mentale. Puterea sugestivă a 
amintirilor negative subterane este o explicaţie a faptului că nu ne folosim decât 
o fracţiune din creierul nostru. Când toate circuitele memoriei se deschid şi se 
interconectează, ne dăm seama că „ştim cu mult mai mult decât se credea şi ne 
dăm seama că putem învăţa aproape orice.”[4] 
 

207



 CAPACITATEA DE A NE SCHIMBA SUBCONŞTIENTUL 
 
 Toţi tinerii din Finlanda învaţă accelerat. Finlanda a preluat această 
metodă în ultimii zece ani. Încă o dată s-a dovedit că acesta este modul cel mai 
adecvat de învăţare pentru secolul XXI. Trebuie să accelerăm cunoaşterea lumii 
exterioare, dar, în acelaşi timp, trebuie să accelerăm procesul de cunoaştere a 
lumii noastre interioare.  
 După cum afirma profesorul Bruce Tickell Taylor „nu este vorba de 
schimbarea naturii umane ci de concepţiile rezultate din condiţionările din 
copilărie şi care se află în subconştient. Putem să schimbăm subconştientul prin 
afirmaţii şi imagini interioare. ” 
 Este nevoie de a învăţa cum să învăţăm. De acest lucru şi-a dat seama şi 
Mayumi Mori, fondatorul Societăţii Japoneze pentru Învăţământ Accelerat şi 
Integrativ (SIJAS). În unele lucrări mai putem  întâlni denumirea de învăţare 
rapidă, optimală, invăţare la putere, învăţare în profunzime, învăţare prin calea 
interioară a învăţării, chiar şi sugestiv-accelerată, cum este folosit în acest 
material. 
 Proiectul Renaşterea, numit Project Renaissance a prins în sfârşit contur 
după douăzeci şi cinci de ani de cercetări şi teorii, la el lucrând sute de pionieri 
în domeniu. 
 Îi putem menţiona pe Vercille Bennet, Burton Sinne,Hal şi Marilyn Short 
de la Life Management Service, Dr. Sidney J. Barnes şi Beatrice Pornes, Lynne 
Schroeder şi Sheila Ostender, Paul Scheel, Stu Cart, Lynelle Palmer, Jon 
Peason, Bill Webber, Cynthia Becker şi Randy Kraft din Saint louis, Richard 
Goldstone din New Yuok şi alţii. 
 Învăţarea sugestiv accelerată este în perioada ei de început. Nu are o bază 
meterială foarte puternică şi neglijată în institutele de cercetare tradiţionale. 
 Acest proiect este desemnat să-i ajute pe specialişti să joace un rol vital în 
revoluţia continuă a creierului/minţii. Este o reţea de bărbaţi şi femei care 
împărtăşesc acelaşi ţel al dezvoltării inteligenţei umane, în special al fluxului de 
imagini şi tehnicilor, numite în lucrare Factorul Einstein(Editura Amaltea, 
2003). Doctorul Win  Wenger, unul dintre autorii lucrarii amintite a identificat 
instrumentele de care ai nevoie pentru a atinge trepte superioare ale agerimii, 
intuiţiei şi inteligenţei. Prin fluxul de imagini descoperit de doctorul Wenger 
poţi învăţa să-ţi depăşeşti inhibiţiile şi să trezeşti calităţi supranaturale în 
propriul tău conştient.”[5] Programul te ajută cum să descoperi, cum să îţi 
îmbunătăţeşti memoria, cum să citeşti mai repede şi cum să înveţi mai uşor ; 
cum să găseşti rezolvări de geniu la unele probleme, să obţii punctaje maxime la 
diferite teste, să dobândeşti încredere în tine ; să realizezi o stare de totală 
concentrare şi să îţi eliberezi puterile de înţelegere din subconştient, să îţi 
sporeşti inteligenţa. 
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CE PUTEM FACE ? 
 
 Trebuie să ne întoarcem la lucrurile fundamentale :lexic, ortografie, 
gramatică şi aritmetică. Se pot face casete pregătitoare pentru teste standard de 
admitere la diferite colegii, axate pe vocabular, şi tehnicile de învăţare sugestiv-
accelerată, obţinerea de diferite licenţe(expert imobiliar), sau să se treacă peste 
diferite examene. Se pot realiza casete sau CD-uri pentru orice limbă străină, sau 
pentru limbajul informatic, care ajută la memorarea limbilor străine. Învâţarea 
sugestiv accelerată sporeşte creativitatea şi performanţele. 
 Putem începe cu metoda introductivă accelerativă şi cu educaţia în revers. 

Metoda introductiv accelerativă (MIA), descoperită de Bruce Tickell 
Taylor, simplificată se foloseşte de către elevi, pentru folosire individuală. 
Această metodă are patru etape : 

1. Pregătirea echipamentului : 
- Se pune o casetă goală într-un casetofon ; 
- Se pune o casetă cu muzică în celălalt casetofon ; 
- La prima ascultare va răsuna muzică din concertul activ, dramatică 

cu frecvenţe înalte, de exemplu, Mozart ; 
- Trebuie pregătită o casetă cu muzică barocă lentă ; 
- Un set de căşti ; 
- Două dispozitive de ascultat mono. 

2. Pregătire personală : 
- Respiră încet şi adânc ; 
- Gândeşte cuvântul calm pe măsură ce inspiri, apoi expiri adânc, din 

toată inima. 
- Inspiră calm, şi expiră profund de zece ori ; 
- Închide ochii şi îndreaptă pupila în sus ; 
- Numără invers de la 10 la 1 ; 
- Imaginează-ţi că pluteşti pe un nor spre o minunată insulă tropcală ; 
- Întinde-te pe plajă sub soarele cald şi încearcă şă vezi peisajele 

frumoase din jurul tău, să percepi sunetele, să simţi briza uşoară ; 
- Gândeşte-te la un cuvânt pe care să îl ştii doar tu şi care să îţi 

inducă starea aceasta de căte ori vrei să înveţi. 
- Lasă-te pe spate în scaun şi vei învăţa repede şi cu uşurinţă ; 
- Numără de la 1-5, apoi deschide ochii într-o stare de prospeţime şi 

maximă atenţie. 
3. Pune căştile la casetofon : 

- În timp ce înregistrezi materialul pe cate îl doreşti să îl înveţi 
ascultă muzică activă, dinamică ; 

- Totul este să auzi muzica, dar să nu o înregistrezi pe caseta cu date ; 
- Înregistrează informaţiile în timp ce se aude Mozart ; 
- Vorbeşte clar şi sacadat. 
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4. După înregistrarea informaţiilor, derulaeză caseta. 
- Pune la casetofonul celălalt muzica lentă, barocă; dacă este posibil 

este bine să te întinzi; 
- Pune caseta cu informaţii şi ca fundal, muzică barocă de întărire a 

memoriei. 
Se sugerează să folosim două dispozitive de ascultat, unul ataşat la primul 

casetofon, cu informaţiile înregistrate, iar celălalt, cu muzica barocă. Sau se pot 
folosi difuzoarele. 
 Casetele MIA se pot folosi în difetire momente :acasă, în autobuz, la 
culcare, în timpul somnului, cât şi la trezire. Ascultă datele pe un fond baroc 
noaptea şi celălalte pe muzică răscolitoare, dramatică pentru a te trezi dimineaţa. 
 Educaţia în revers, aşa după cum se aminteşte în lucrarea „Tehnica 
învăţării rapide” este o metodă care se bazează pe încercări şi eşecuri, de a trece 
de la general la particular. Paşii acestei metode sunt următorii : 

1. Construieşte o bază puternică de elemente calitative sau puncte 
esenţiale, fapte sau alte concepte-cheie ale unei materii ; 

2. Utilizează metoda sugestiv accelerată. Elevii se familiarizează cu 
diferitele aspecte ale materiei studiate. 

- Fiecare elev va căuta un fragment diferit de informaţie, apoi 
întreaga clasă va alcătui o întegistrare după metoda expusă mai sus; 

- Copii asimilează foarte bine un subiect din trei perstective : a 
experienţei şcolare, a experienţei personale şi a experienţei 
emoţionale (artistice). 

3. Conceptualizarea, stăpânirea deplină a subiectului. Elevii încep să se 
gândească la ceea ce ştiu, identificând problemele şi posibilităţile la 
care ştiinţa nu a răspuns încă. La sfârşit vine studiul inovativ. Elevii 
alcătuiesc un proiect care să îşi menţină valoarea în timp (un 
material, un articol publicabil sau o scurtă povestire). 

Prin utilizarea sistemelor de comunicaţii la mare distanţă acest lucru se 
poate face pentru predare la mai multe clase prin intermediul conferinţei audio 
transmise prin satelit. Profesorii au nevoie de 37 de ore pentru a stăpâni acest 
sistem. Alvin Tofler spunea :„Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să 
citească, ci cel care nu ştie cum să înveţe” 

Câteva reguli despre învăţare şi memorie sunt necesare de menţionat : 
1. Zilnic trebuie să înveţi, chiar şi atunci când nu ai timpul necesar (10 

minute). 
2. Este recomandabil să înveţi mai puţin şi mai bine dacât mai mult şi 

superficial. 
3. Înainte de a învăţa vă veţi convinge de corectitudinea informaţiilor, 

veţi evita aprofundarea greşelilor. Este mai bine să înveţi chiar şi cu 
un grad de eroare care se va corecta în timp, decât să nu înveţi de 
loc ; 
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4. De regulă, nu se vor învăţa în acelaşi timp două materii înrudite (de 
exemplu două limbi srăine). Există riscul amestecului lingvistic şi al 
transferului. 

5. Ţinând cont de exemplul de mai sus se pot învăţa două sau mai multe 
materii în acelaşi timp, atunci când informaţiile se potenţează 
reciproc ; 

6. O materie (disciplină) se poate compara cu o cetate ce poate fi 
cucerită numai atunci când se asediază toate căile de acces : 
ascultarea, vorbirea, citire, scriere, reformulare, discuţie, etc ; 

7. O condiţie importamtă este acceptarea şi admiterea greşelilor fără 
jenă, precum şi acceptarea de a fi corectaţi. Numai din greşeli se 
învaţă. 

8. Vă veţi concentra asupra atitudinii prin autosugesti şi ambianţă 
exterioară. Atitudinea trebuie să fie guvernaţă de următoarele : 

- Motivaţie din interes ; 
- Optimism ; 
- Entuziasm plin de voioşie ; 
- Încredere în succes ; 
- Uşor autoexigent, cu toleranţă. 

9. Asociaţia unei informaţii noi cu cele deja cunoscute, reformularea cu 
prorpiile cuvinte a materialelor studiate având acelaşi efect. 

10. Veţi schimba deseori ritmul de ascultare pentru a da culoare unei 
operaţii monotone. 

 
PUTEM FI STĂPÂNII SECOLULUI XXI 
 

Cu ajutorul tehnicilor de învăţare acelerată, puteţi fi stapânii prorpiului 
destin.  Puteţi învăţa ceea ce vă este necesar. Dumneavoastră sunteţi cei care 
deţineţi controlul. Nu veţi fi niciodată suprasaturaţi de informaţii, ci stăpâniţi 
informaţiile. Cu ajutorul acestei metode de învăţare veti stăpâni secolul XXI. 

Viitorul dumneavoastră poate fi nelimitat, în special când e vorba de 
învăţare şi perfecţionare.Cu cât acumulaţi mai multe cunoştinţe, cu atât veţi 
deveni propriul dumneavpastră stăpân, vă veţi putea controla viitorul financiar, 
să trăiţi la un standard de viaţă care vă va oferi cele mai multe împliniri. 

Cu cât veţi învăţa mai mult folosind metoda învăţătii sugestiv-accelerate, 
cu atât mai repede veţi acumula cunoştinţe care vă vor ajuta să avansaţi 
profesional. 
În acest fel veţi avea mai multă securitate, putere şi libertate decât v-aţi imaginat 
vreodată. Mai mult decât atât, vă veţi descoperi resursele nelimitate ale minţii. 
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Abstract: The way the human resources are managed is becoming a decisive factor 

of competing ability, growth and organization survival, and human resources are viewed as 

significant resources of organization. The defense system is one of the most important state 

systems, it is one of the systems that has the largest number of personnel, and the largest 

financial funds. In the period of transition and defense system reform, special attention should 

be paid to properly define and put into effect a human resources management policy. 

 

 

INTRODUCTION 
Every country wishing to ensure its citizens’ respect for human rights and 

liberties, peaceful and stable development and healthy living environment must 
have a clear vision on the development of contemporary world, to assess its 
place and role in the immediate environment, region, continent and global trends. 
An efficient and well organized security sector and defence system present basic 
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elements for stable functioning and development of society. In line with the 
conclusions made based on such assessment, vital national interests are defined 
and security challenges in the forthcoming period valued. On the basis of such, a 
vision of defence system development is created and within it, a vision of human 
resources (HR) management.   

Planning and programming changes define necessary resources, as a 
compromise between the capabilities of the State and operational needs. As 
operational needs are often greater than the capabilities, particularly in a trend 
characterized by the impossibility of large financial investments, it is necessary 
to carefully project the HR management system that, under conditions of speedy 
technological development, remains the principal factor of defence capabilities 
[1].    

 

Human resources management in defence system 
HR management should offer a long-term framework that would satisfy 

the interests of employees (who satisfy personal interests and develop careers), 
the organization (achieve business objectives and develop own competencies) 
and the society (respecting the law and reducing unemployment). Necessary 
preconditions for achieving overall social objectives and interests are created by 
achieving the organization’s objectives and personal interests of employees [2]. 

One of the basic principles of HR management should be that the right 
person is at the right time in the right place, for everyone to get what they are 
entitled to, to enable everyone to develop in line with their abilities, qualities and 
results.  In order to achieve those principles in an unhindered fashion, conditions 
must be created for healthy competition without which there is no progress. 
Healthy competition is always welcome, because it motivates, inspires, leads to 
progress and helps every individual to find a suitable job and status he/she is 
entitled to.   

HR management activities 
HR management, as one of the most important business functions in an 

organization, unifies a large number of activities. In selecting and using 
guideline measures and activities, adequate solutions that fit the given conditions 
of organization’s functioning must be found.  A unique method for HR 
management does not exist and, hence, it is up to HR experts and organization’s 
management to find a measure and method for management that is most suitable 
for their organization.  
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There are numerous HR management activities and they can be broken 
down into the following groups [3]: 

 HR planning, 
 Recruitment, selection and employment, 
 HR development (socialization, appraisal, training and education, 

career development)  
 Motivation and remuneration 
 Employee protection/care (social, health, legal...)  

HR activities are planned, permanent and focused on achieving both 
organization’s objectives and individual goals of employees.  

HR planning 
HR planning is a process of systematic HR monitoring aimed at ensuring 

the required number of employees with appropriate abilities, knowledge and 
skills [4].   

HR planning is a composite part of overall planned activities that, based on 
changes inside and outside the organization, foresee HR requirements and plan 
activities to meet those needs.  HR planning must be conducted in line with the 
vision and strategy of the organization. Organizations that marginalize this 
activity will, sooner or later, face a lack of, or excess of suitable personnel and, 
at the same time, the difficulties in reaching its projected business needs.    

The planning process does not end with its development and adoption 
because modern planning methods also imply the need for continuous 
monitoring of its implementation. In the process of implementing the plan, the 
reality of its parameters is also evaluated, especially the viability of given 
assessments and forecasts. Thus, it is possible to better manage resources and 
control HR expenditures. 

The importance of HR planning has changed over time. In addition, there 
are discrepancies in understanding the relation between long-term and short-term 
planning. Modern HR planning is a process where top level management and HR 
organizational unit have the greatest responsibility; however, all other entities in 
the organization are stakeholders. 

Planning must be conducted in line with strategy and organization’s 
objectives and is composed of the following phases: analysis of the environment, 
future needs assessment, analysis of the present state and harmonization.   
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Analysis of the environment 

The environment is deemed very important in regard to the influence it has 
on the organization, and a large part of the organization’s strategy relates to the 
environment.  

The defence system is characterized by a large number of employees, of 
which some will have to leave the system. The manner for resolving the 
redundancy issue is of great importance and also a basic precondition for the 
continuation of reforms. Part of the employees will leave the system having 
attained pension rights. Amendments to the law should enable early retirement 
which will additionally put a strain on the pension system. Military pension 
system is autonomous and funded through employee contributions and fraction 
of the budget allocated for defence. It is necessary to ensure that the system 
which provides pensions, in the amount needed to lead a normal life, functions in 
a stable manner.   

Future needs assessment 

It isn’t simple to turn strategic targets of the organization and influence of 
the environment into clear quantitative and qualitative HR objectives. By 
applying objective (statistical) and subjective (assessments of managers) 
methods, it is possible to assess future needs. However, no method is ideal and 
applicable in every situation and hence it is often necessary to combine various 
methods.  

Having a clear vision of the future system and assessment of future needs 
is possible only after the strategic documents are developed and adopted. It is 
already known that the modern defence system will have fewer employees and 
that they need to be motivated, equipped and trained for a wide range of 
operations.  

Analysis of the present state 

This analysis primarily covers human resources and also organizational 
factors important for planning, such as strategic plans, internal regulations etc. 

When analysing human resources, besides quantitative data on the number 
and qualifications of employees, it is necessary to analyse data on motivation and 
satisfaction of employees, methods of people management, organizational issues 
and problems, capabilities for improving conditions and strengths that can 
improve the functioning and relations within the system etc [3]. 

In addition to HR analysis, it is necessary to conduct an individual analysis 
of employees, particularly managers, with the aim of career planning, rotations, 
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eventual reduction of job placements etc. It is necessary to identify employees 
that are capable of assuming higher positions and time necessary to do so.  

Harmonization of needs and opportunities, plans and decisions 

It is possible to move on to the next phase – harmonization only after the 
analysis of the environment and present state within the organization has been 
completed. Depending on how the ratio between supply and demand (excess or 
lack of employees with specific qualifications) is manifested, there are programs 
for balancing the differences (surplus or deficit). This process is multilayered 
and it is possible to simultaneously have an excess number of employees with 
specific qualifications, knowledge and age, and on the other hand, lack 
employees with other qualifications.  

When plans are designed, adopted and appropriate decisions made, the 
planning process continues. The result of planning must be measurable and plans 
must be viable. That is not simple when you bear in mind the nature of human 
resources and changeability of the environment and business conditions. The 
difficulty in planning human resources, when compared to material resources, 
lies in the unpredictable and differing behaviour of people who have their own 
individual goals and value systems.  When monitoring implementation plans, the 
quality of used standards and parameters, as well as the reality of given 
assessments are also closely monitored. 

Annual plans for recruitment and labour drain must be made on the basis 
of mid-term plans. Annual plans should cover all personnel categories and their 
structure in terms of qualifications, ranks, age and years in service, fields of 
expertise (command duties, defence policy, logistics etc). 

Recruitment and selection 
Recruitment presents a process of gathering people who are interested in 

working in the system, and presents identification, attraction and provision of 
qualified candidates, in a number that allows selection of those most suitable for 
such jobs. Apart from the principle objective to attract a sufficient number of job 
applicants, recruitment should project a positive vision of the organization.   

The recruitment process begins by viewing manning requirements and 
making a decision on filling vacancies. There must be more candidates than the 
number needed to fill a vacancy in order to obtain candidates who fully satisfy 
job requirements and organization’s needs. Selection itself is not sufficient. It is 
also necessary to motivate selected candidates to accept the job offer. 
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In abandoning the concept of large structures and reducing the number of 
management levels, the employees are faced with meeting new requirements. 
They are requested to have new skills and knowledge such as [1]: 

 operational skills, a more flexible attitude and faster adjustment to 
new requirements; 

 ability for team work, and also individual, without monitoring, 
 communication skills, 
 accepting more responsibility and ability for problem solving, 
 ability to manage resources aimed at reducing costs and being more 

efficient 
Criteria used in recruiting and selection should recognize candidates that 

possess general potential for development, innovative and creative abilities, 
while placing their current knowledge and skills on the second place.  Thus, 
more meaning is given to proper capabilities of candidate than the existing 
knowledge and skills, because it implies that necessary qualifications can be 
attained with proper development.    

After the recruitment process is completed, it is necessary to evaluate 
effects and results. In addition to direct recruitment costs, there are also costs 
incurred by making bad and wrongful decisions that are potentially much higher 
and more difficult to measure. Recruitment and selection costs may be high if 
costs included are related to additional training of staff providing necessary 
knowledge and skills, and costs incurred by selecting a person who is unable to 
contribute to the realization of organizational tasks (redundancy costs...).  

Effects of selection and recruitment process are limited unless they are 
harmonized with HR planning, job analysis, recruitment, training and other HR 
management-related areas. 

HR development 
Employee development is often seen as expenditure, not as investment. 

The reason is, among other, the fact that it is difficult to recognize the link 
between HR development and organization’s performance. In addition, the 
profitability of investing in development cannot be viewed short-term. 

In order to define the level of necessity of investing into development of 
own personnel and identify individuals capable of development, the present 
situation, planned needs and status of resources outside the organization must be 
analysed in detail. In addition, assumptions that need to be developed further, as 
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well as the methodology and scope, must also be re-examined. Thus, it is very 
important to predict the availability of employees with necessary skills, because 
training may last for months or even years [3].  

Work in defence system is demanding and employees are expected to put 
in a lot of effort and self-sacrifice. Even though salaries, through the 
remuneration system (material and non-material income) are often insufficient 
compensation for work, it is necessary to create (and promote) a system that will 
enable employees to develop, improve and attain qualifications and skills, which 
are difficult to attain outside the system and which will be of use if they leave the 
system.  

Other forms of remuneration, such as promotion or career advancement, 
also reflect the development strategy.  Career movement reflects possibilities for 
advanced training and promotion in the organization, and present multifunctional 
and creative development. Those development paths must be clear. 
Development, advancement and promotion policy should be public and 
transparent and employees should be encouraged to avail themselves of the 
opportunity for constant professional development.  

Modern defence systems have less managerial levels, they are more 
flexible and mobile so employees are often forced to change jobs and gain 
knowledge and skills that they can offer outside the system.   

Fast technological development and changes in the security environment 
(emergence of new security challenges, risks and threats) require employees to 
play a more active role in creating their own careers and engagement in constant 
learning while the defence system must be able to quickly respond to such 
changes and efficiently organize necessary courses and other forms of training 
where employees are to refresh existing and gain new knowledge and skills 
(learning organization)[1].  

Career is viewed as an individual’s need and the individual himself is 
responsible for its management. The individual should identify objectives, adopt 
a strategy to support it and develop a plan for its achievement. Awareness of the 
need to personally manage your career is still not sufficiently raised among 
employees. Thus, it is necessary to prepare and encourage them to actively 
participate in creating their own career. 

Motivation and remuneration 
Remuneration system should establish a link between work and profit; 

encourage good workers and good and quality work.  It comprises direct 
(salaries, incentives...) and indirect compensation (medical, pension and 
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disability insurance, scholarships, vacations, days off...). Remuneration may be 
non-material such as acknowledgements, commendations, letters of gratitude etc. 
Feedback on achieved results and work performance is one of the most useful 
information that employees can get and is very important for motivation of 
employees.    

Basic remuneration system is certainly the salary system. It should be 
affirmative and provide sufficient compensation for increased efforts and greater 
responsibility, but should be harmonized with realistic opportunities.  

Employee protection/care 
In order to successfully realize organizational tasks, it is very important to 

find the right measure in protecting employees and their rights and also to protect 
the organization from bad effects of undisciplined workers.  

The defence system, in the field of employee protection, is characterised 
by particularities such as reduced trade union rights without right to strike and 
inability to actively participate in political life, protection of rights of those 
injured and families of those killed, associations of ex-combatants from previous 
wars, pensioners and Generals’ Club, disciplinary and criminal accountability… 

Conclusion 
The defence system is one of the most important systems in the State, one 

with the largest number of employees and one of the largest in terms of financial 
expenditures. Hence, it is extremely important to properly define and put into 
effect a HR management policy. Human resources are the greatest capital which 
must, guided by scientific principles, be managed with the greatest attention and 
concern. Planned and permanent investments must be made into those resources 
because once a mistake is made it is difficult to correct it. 
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Abstract 
The paper brings into analysis the existing preoccupations in the Romanian society on 

developping a well structured and effective risk analysis body, the comments, 

initiatives andf analyses present in the Romanian governmental environment.  

It develops both principles governing such an activity and the initiatives, situated at a 

premature beginning of generalization of the risk management activity that should 

represent the essential element of any governing strategy, policy, or program. 

 
Societatea contemporană analizează diversificarea formelor de incertitudine şi 
propune noi tipologii ale acţiunii sociale - riscul. Această idee este atestată şi 
„practic” de multiplicarea afacerilor private şi a problemelor publice tratate în 
termeni de risc – de aici decurgând principiul de precauţiune, dreptul la protecţie 
şi procedurile de înfruntare a situaţiilor de risc prin dispozitive instituţionale. 
Diversificarea situaţiilor care sunt definite drept contexte de risc pretind o 
reorganizare a sistemelor de analiză, decizie şi acţiune. 
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Deşi încă ezitant şi confuz, în societatea românească au început să apară forme 
instituţionale şi dispozitive comunicaţionale necesare emergenţei unei conştiinţe 
şi a unei culturi a riscului care nu mai are drept regulă constitutivă „asigurarea” 
raţionalismului epocii industriale clasice şi adăpostul paternalist al societăţii 
totalitare.  
 
Conceptul filozoficsocial de risc 
Riscul este o noţiune relativ recentă (de ex., în engleză apare în sec. XVII şi vine 
din spaniolă (vocabularul de navigaţie): a parcurge un pericol sau a fi percutat de 
un recif; în franceză, pare a fi fost importat din limbajul folosit de societăţile 
italiene de asigurare maritimă), astfel că o prezentare a diferenţelor dintre risc şi 
primejdie presupune o implicită analiză a caracteristicilor modernităţii. 
Riscul capătă permisiuni etice pentru că provine din conştientizarea faptului că 
marea parte a contingenţelor care ne afectează activitatea sunt un produs al vieţii 
colective, sunt, adică, operate de om, iar nu de natură sau Dumnezeu (teza este, 
de altfel, îngăduită de Toma di Aquino). 
Riscul este o anticipare a posibilităţii unei pagube. Este o speculaţie construită în 
imaginar. Cu alte cuvinte, riscul nu este un fapt, deoarece când se realizează, nu 
mai este vorba de un risc, ci de un accident sau de o pagubă. 
Un incident este o perturbare a unei componente sau a unui sub-sistem, de ex., o 
supapă sau un generator dintr-o uzină nucleară. Accidentul este mai puţin 
terifiant decât o catastrofă, dar mai neliniştitor decât un incident. 
Definiţia accidentului introduce o dimensiune simbolică. Accidentul are o istorie 
„unică”. Pe lângă incriminarea fatalităţii, definiţia sa face aluzie la un 
responsabil. 
Numeroase definiţii - îndeosebi cele din discursurile psihologiste – îl reprezintă 
ca pe o suită logică, oarecum probabilă, de defecţiuni într-un lanţ de evenimente. 
Accidentul apare astfel ca rezultat al unui concurs de circumstanţe având cauze 
favorizante, care trebuie astfel ordonate printr-o investigaţie capabilă să deschidă 
perspectiva unei ierarhizări: cauze primare, secundare, agravante; grade de 
indisciplină ale „factorului uman”. 
 „Accidente” au existat întotdeauna, dar abia o data cu dezvoltarea tehnicilor de 
asigurare ele au luat semnificaţia de pagubă de reparat. Nici un eveniment nu 
este, „prin natura sa”, un accident. Accidentul este un mod de reprezentare a 
evenimentelor, câmpul său de aplicare extinzându-se continuu. În calitatea sa de 
concept al tehnicilor de asigurare, riscul are trei mari caracteristici: este 
calculabil, colectiv şi este un capital. 
Dezvoltarea birocraţiilor moderne a instalat rotiţele administrative necesare 
observaţiilor asupra regularităţii statistice a unor incidente, accidente, catastrofe. 
Această relevare anticipată de contingenţe a provocat controverse, care au adesea 
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ca sursă incapacitatea gândirii comune de a asimila modul de gândire 
probabilistic. Astfel fiind încarnat în imaginarul public, ca un „rău social 
necesar”, riscul devine un concept de negociat, tacit sau direct. Astfel apare şi un 
risc moral: tehnicile de asigurare sunt rentabile doar dacă au ca referinţă un mare 
număr de asiguraţi. În plus, aceştia trebuie să îşi asume o anumită 
responsabilitate. Deresponsabilizarea asiguraţilor induce o deficienţă a 
„tehnicilor de socializare” a riscurilor care generează efecte perverse. Acesta este 
cazul comportamentului de risc moral – descriptibil după modelul numit 
„tichetul gratuit”: un număr din ce în ce mai mare de indivizi renunţă la asigurare 
sperând fie că sunt suficienţi alţii care se asigură şi fac să funcţioneze sistemul, 
fie că societatea este suficient de stabilă pentru ca în caz de necesitate o „forţă 
centrală” să rezolve criza. Să ne amintim, de ex., de cazul speculaţiilor din 
dezbaterile publice din România privind probabilitatea unui cutremur. 
 
Identificarea riscului 
Identificarea riscului reprezintă una din cele mai importante probleme. Este 
necesar să legăm această categorie de noţiunea de încredere.  
Pentru a arăta că percepţia riscului nu se poate face decât într-o situaţie 
particulară, ne trebuie o bună distincţie. Cea mai celebră şi din fericire şi clară, 
pare a fi aceea făcută de Niklas Luhmann între „încrederea asigurată” 
(confidence) şi „încrederea hotărâtă” (trust) (Luhmann, 1992). 
De asemenea, trebuie precizată deosebirea faţă de „familiaritate”: o ignorare a 
contingenţei datorată aşteptărilor stabilizate de inferenţa comportamentului viitor 
din lumea trecută. În acest caz nu se poate spune că „riscăm să ne pierdem 
încrederea” (în ceva sau cineva). Un astfel de discurs asupra riscului apare doar 
când ne aflăm în situaţia de a avea regrete virtuale într-o privire retrospectivă – 
de pildă când spunem un secret unui amic, dar avem în suflet temerea că onoarea 
sa este cam obosită. În concluzie, distincţia depinde de capacitatea de a face 
percepţii şi atribuiri ale riscului: dacă nu iau în calcul diferite alternative, sunt 
într-o situaţie de „încredere asigurată”; dacă aleg o anume acţiune preferând-o 
alteia - şi în pofida faptului că aş putea fi decepţionat - sunt într-o situaţie de 
„încredere hotărâtă”. 
Luhmann susţine că liberalismul politic încearcă să facă o conversiune a 
aşteptările sociale ale indivizilor de la „încrederea asigurată” (confidence) la 
„încrederea hotărâtă” (trust), adică la decizia de a sfida. Aceasta înseamnă 
mobilizarea de angajamente şi activităţi. O precizare: alegerile efectuate „în 
focul acţiunii” nu trebuie înţelese în termeni de „asumare a riscului”. 
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În societatea românească, ideea de analiză a riscului, efectuată atât anterior cât şi 
pe timpul şi după lansarea oricărei decizii manageriale, nu a prins încă suficiente 
rădăcini pentru a putea da naştere unei iniţiative consistente pe această direcţie.  
Este posibil ca, datorită caracteristicilor fundamentale enunţate mai devreme în 
lucrare să putem justifica o mai mică importanţă pe care o acordă atât 
guvernanţii cât şi alte elemente din management, indiferent de sectorul la care 
facem referire, fie el privat sau guvernamental. 
Datele prezentate mai jos denotă existenţa unei preocupări care, însă, nu se ridică 
la nivelul la care se pot face, deja demersuri pentru începerea activităţii de 
analiză a riscului în mod centralizat şi cu toate celelalte fundamente prin care s-
ar asigura din start o mai bună corelare a tuturor bazelor de date şi prin care se va 
ajunge mai repede la cunoaşterea acelor zone care, la limita dintre domeniile de 
activitate reprezintă incertitudini care s-ar lua în calcul ca atare, şi nu ca şi cazuri 
cu o anumită predictibilitate pentru analiza la nivelul unei suprastructuri de 
analiză a riscului la nivel guvernamental. 
Prezint mai jos, singurele abordări cu privire la luarea riscului în atenţie în 
programul guvernului României pentru perioada 2005 – 2008, ordonate după 
programul politic ce stă la baza determinării utilizării viitoare a resurselor pentru 
punerea în aplicare a orientării partidului de guvernământ. 
 
3.Integrarea europeana 
Respectare angajamente fata de UE 
I. Respectarea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană astfel încât 
2007 să reprezinte anul integrării politice. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul României va accelera implementarea 
măsurilor prevăzute în acquis-ul comunitar şi va elabora şi pune în aplicare 
programele necesare pentru etapa post-aderare. Acest obiectiv presupune 
accentuarea procesului de europenizare a României prin: 
· respectarea condiţionalităţilor rezultate în urma încheierii negocierilor tehnice  
· accelerarea introducerii reglementărilor europene în legislaţia internă simultan 
cu asigurarea transparenţei cu privire la costurile publice şi private, urmare a 
intrării în efectivitate a reglementărilor conţinute în acquis-ul comunitar  
· fundamentarea politicilor publice pe principiile şi orientările formulate în 
documentele UE 
· creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în special în ceea ce 
priveşte procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de 
coeziune şi a celor structurale 
· redefinirea atribuţiilor autorităţilor publice, în scopul adaptării la noile forme de 
colaborare cu structurile UE 
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· întărirea colaborării cu societatea civilă în scopul reducerii riscurilor 
culturale datorate procesului de europenizare 
 
6.Politici in domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării 
Asigurarea transferului tehnologic în economie 
Pentru a facilita transferul tehnologic în economie, Guvernul României va aplica 
următoarele măsuri:  
– evaluarea punctelor tari şi slabe din economie, după modelul avantajului 
competitiv, pentru a fixa priorităţile în cercetarea fundamentală şi aplicativă, în 
raport cu care se va face finanţarea. În acest sens, în baza unui proiect, se va face 
o evaluare privind existenţa şi evoluţia clusterelor industriale în profil teritorial, 
precum şi a nevoilor de dezvoltare; 
– corelarea activităţii de cercetare–dezvoltare, inovare cu politica industrială a 
României;  
– aplicarea unui program privind înfiinţarea reţelei naţionale pentru diseminarea 
rezultatelor cercetării–inovării şi asigurarea transferului tehnologic. Programul 
va avea în vedere în prima fază înfiinţarea centrelor regionale de transfer 
tehnologic în sistem privat (prin organizaţii neguvernamentale), iar în a doua 
fază înfiinţarea centrelor de transfer tehnologic în universităţi (pe structura 
organizaţiilor non-profit); 
– aplicarea unui program de tehnologii avansate pentru a încuraja cercetarea care 
contribuie la dezvoltarea şi transferul în economie a tehnologiilor avansate şi 
asigurarea unor sectoare un rol competitiv pe plan internaţional;  
– aplicarea programului privind diversificarea mecanismelor de finanţare a 
cercetării–dezvoltării, inovării, prin înfiinţarea unui fond naţional cu capital 
de risc destinat sectorului de cercetare–dezvoltare. Instituirea unui fond 
special de garantare a creditelor destinate cercetării şi inovării, precum şi a unui 
fond destinat acordării unui capitalului de pornire/consolidare întreprinderilor 
mici şi mijlocii care se înfiinţează în domeniul cercetării–dezvoltării sau îşi 
consolidează/extind afacerile în acest domeniu; 
– înfiinţarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în centrele universitare cu 
tradiţie şi care dispun de o infrastructură în sectorul de cercetare–dezvoltare. 
 
Participare sector privat 
Încurajarea participării sectorului privat în sectorul de cercetare–dezvoltare  
Pentru a implica sectorul privat într-o măsură cât mai mare în finanţarea 
programelor şi proiectelor de cercetare–dezvoltare, Guvernul României va aplica 
următoarele măsuri: 
– fixarea mecanismelor de cooperare între centrele de transfer tehnologic, 
centrele regionale de transfer tehnologic, cu centrele de management 
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antreprenorial sau incubatoarele de afaceri, pentru a facilita diseminarea 
informaţiei privind cercetarea–inovarea şi transferul tehnologic în economie, cu 
precădere în întreprinderile mici şi mijlocii; 
– aplicarea unui program privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului 
naţional cu capital de risc destinat cercetării–inovării. Fondul cu capital de 
risc se va înfiinţa cu un capital de pornire din partea statului, urmând să fie 
capitalizat din fonduri private; 
– evaluarea nevoilor sectorului privat în domeniul cercetării–dezvoltării, inovării, 
pentru a facilita planificarea tematică la nivel naţional; 
– considerarea cheltuielilor de cercetare–dezvoltare–inovare drept cheltuieli 
deductibile fiscal. 
 
7.Politica de protecţie socială 
Ameliorarea stării de sănătate a familiei 
Ameliorarea stării de sănătate a familiei, reducerea mortalităţii materne şi 
infantile  
– organizarea activităţilor de educaţie pentru sănătatea familiei (cu precădere în 
mediul rural); 
– organizarea (împreună cu Ministerul Sănătăţii) a unei campanii de sprijin 
pentru femeile gravide cu riscuri la naştere sau cu sănătate precară; 
– revizuirea, împreună cu Ministerul Sănătăţii, a condiţiilor oferite de maternităţi 
şi spitalele de copii şi a calităţii serviciului medical; 
– realizarea campaniei de introducere obligatorie a consilierilor pentru viaţa de 
familie; 
– realizarea campaniei de consiliere obligatorie pentru sănătatea reproducerii 
(mai ales în mediul rural) şi a protecţiei femeii gravide în familie;  
– aplicarea măsurilor legale de reducere a abandonului de copii, promovarea 
unor măsuri active de sprijin pentru creşterea potenţialului familial de păstrare a 
copilului; responsabilizarea părinţilor şi activarea solidarităţii comunitare 
de sprijin a familiei/mamei care se află în risc de abandon a copilului;  
– realizarea programului de formare a experţilor în domeniul protecţiei familiei, 
care urmează a fi puşi la dispoziţia structurilor specializate din cadrul 
administraţiei locale. 
 
11.Reforma administraţiei publice 
Dezvoltare organizaţională 
A. Dezvoltare organizaţională  
– aplicarea unui ghid privind evaluarea instituţională a autorităţilor publice, în 
concordanţă cu Cadrul de Lucru Comun privind Evaluarea Instituţională elaborat 
de Uniunea Europeană; 
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– aplicarea unui ghid standard privind politicile publice; 
– implementarea unui sistem standard de management al reglementărilor;  
– aplicarea unui ghid standard privind planificarea strategică şi managementul 
programelor şi proiectelor; 
– aplicarea unui ghid privind implementarea programelor/proiectelor pilot;  
– introducerea unui sistem de management al riscului; 
– introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor pe 
politici publice, precum şi a mecanismelor de monitorizare şi evaluare a 
serviciilor şi utilităţilor publice; 
– încurajarea înfiinţării reţelelor regionale de învăţare şi a grupurilor de 
competenţă între funcţionarii publici din cadrul administraţiei publice locale 
pentru încurajarea schimbului de experienţă şi utilizarea celor mai bune practici 
în administraţia publică; 
– dezvoltarea managementului cunoaşterii şi informaţiei. 
 
Management financiar 
c.3. Managementul financiar 
– posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a angaja cheltuieli 
pentru co-finanţarea proiectelor de dezvoltare locală şi regională peste limita de 
20% din veniturile lor anuale, conform legii finanţelor publice locale, exclusiv în 
completarea fondurilor pre-structurale şi apoi a celor structurale;  
– elaborarea unui ghid privind colectarea impozitelor şi taxelor locale în 
cooperare cu Ministerul Finanţelor Publice şi asociaţiile reprezentative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale; 
– elaborarea unui ghid privind planurile investiţiilor de capital ca parte 
componentă a planificării strategice de dezvoltare a localităţii, în cooperare cu 
Ministerul Finanţelor şi asociaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale; 
– elaborarea unui ghid privind participarea cetăţenească în faza de elaborare a 
bugetului local; 
– reglementarea obligativităţii de publicare a execuţiei bugetelor locale, cel puţin 
o dată la 6 luni, iar în cazul emiterii de obligaţiuni, cel puţin o dată la 3 luni;  
– clarificarea legală a întregului sistem de subvenţii; 
– elaborarea unui ghid privind managementul riscului care să fie utilizat 
pentru realizarea planificărilor strategice, a investiţiilor şi cu ocazia 
înfiinţării serviciilor publice; 
– elaborarea unui ghid privind auditul public intern; 
– modificarea legislaţiei privind contractul de parteneriat public-privat (O.G. nr. 
16/2002) în sensul definirii corecte a acestui mecanism de cooperare, 
simplificării procedurilor de selecţiei a ofertelor şi uniformizării lor cu cele ce 
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privesc achiziţiile publice în scopul asigurării transparenţei financiare şi a 
selecţiei de oferte pe baze concurenţiale, precum şi eliminării acelor reglementări 
care permit exproprierea discreţionară pentru cauză de utilitate publică;  
– introducerea manualului de audit urban al Uniunii Europene pentru evaluarea 
stadiului de dezvoltare şi estimarea nevoilor de investiţii 
 
13.Politica industriala 
Politica în domeniul mediului şi resurselor 
Politica în domeniul mediului şi resurselor urmăreşte, în principal, reducerea 
riscurilor de neconformitate a societăţilor comerciale româneşti cu normele 
internaţionale în domeniul protecţiei mediei. De asemenea, în colaborare cu 
celelalte autorităţi abilitate în elaborarea politicilor în domeniul mediului şi 
resurselor, vor fi promovate măsuri care să respecte principiile şi directivele 
europene în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă: 
– utilizarea de noi instrumente de tratare a externalităţilor mediului – permisele 
de mediu şi licenţe bazate pe principiul poluatorul plăteşte;  
– acordarea asistenţei necesare pentru dezvoltarea de strategii de firmă orientate 
către protecţia mediului şi a resurselor; 
– introducerea sistemului de management de mediu ISO 14001 la nivelul 
operatorilor economici; 
– sprijin pentru cazurile speciale de neconformitate pentru întreprinderi sau zone 
geografice cu probleme grave de poluare; 
– înăsprirea sancţiunilor pentru poluarea mediului de către operatorii economici. 
 
Politica comercială 
Politica în aceste domenii este în mare parte reglementată, sarcina principală 
fiind respectarea înţelegerilor internaţionale în condiţiile susţinerii credibilităţii şi 
încrederii în mediul de afaceri românesc.  
În acest sens, Guvernul va promova următoarele măsuri: 
– utilizarea facilităţilor tarifare convenite prin Acordurile de liber schimb, 
negociate de România pe plan internaţional şi participarea la liberalizarea 
comerţului internaţional prin negocieri comerciale multilaterale în cadrul 
Organizaţiei Mondiale de Comerţ; 
– creşterea ponderii exporturilor româneşti de produse industriale în comerţul 
mondial prin găsirea unor nişe de piaţă pentru acestea, în special pentru 
produsele cu grad avansat de prelucrare; 
– acordarea de sprijin pentru extinderea ofertei de servicii specializate de 
consultanţă şi de instruire în domeniul comerţului; 
– acordarea de garanţii de risc comercial sau necomercial; 
– programe pentru delocalizarea producţiei în zone mai puţin industrializate; 
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– promovarea exportului de capital; 
– creşterea volumului de investiţii străine în România, prin asigurarea unui 
climat investiţional, stimulativ şi predictibil. 
 
15.Politica de dezvoltare regională - Competitivitatea regională 
a. Competitivitate regională, prin: 
– crearea serviciilor de sprijin în afaceri – business support services;  
– crearea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi 
universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesionala continuă, 
instituţii financiare şi consultanţi în scopul evaluării potenţialului de dezvoltare 
locală şi regională şi fixării obiectivelor dezvoltării economice şi formării 
resursei umane, precum şi finanţării private a cercetării şi utilizării rezultatelor 
acesteia;  
– stimularea formării sistemului de cluster industrial în toate regiunile;  
– extinderea programelor de încurajare a exporturilor; 
– reintroducerea programelor care permit începerea unei afaceri prin acordarea 
capitalului de pornire ori de consolidare; 
– utilizarea fondurilor cu capital de risc şi a capitalului de pornire în special 
pentru introducerea rezultatelor cercetării în producţie sau în 
îmbunătăţirea serviciilor; 
– stimularea cercetării–inovării, extinderea centrelor de excelentă;  
– dezvoltarea sectorului IT; 
– aplicarea programelor de reconversie economică şi socială; 
– aplicarea programelor de dezvoltare a resursei umane, după o prealabilă 
evaluare a potenţialului în cooperare cu sectorul privat, ţinând cont de profilul 
sistemului educaţional local; 
– modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice, utilizarea resurselor 
regenerabile şi creşterea eficienţei energetice; 
– îmbunătăţirea sistemelor şi reţelelor de transport; 
– asigurarea calităţii mediului. 
 
3.2. Politici publice 
a) în planul politicilor publice: 
– asigurarea stabilităţii macroeconomice, ca fundament pentru orice programare 
a obiectivelor dezvoltării şi investiţiilor utilizând fonduri structurale, precum şi 
alte fonduri publice; consolidarea fiscală şi îmbunătăţirea managementului 
financiar;  
– reforma întreprinderii, prin privatizarea, restructurarea sau lichidarea 
întreprinderilor neviabile; 
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– atingerea obiectivelor fixate în Strategia de la Lisabona cu precădere în 
privinţa creşterii fondurilor de finanţare pentru programe de cercetare–dezvoltare 
şi în dezvoltarea resursei umane; 
– generalizarea sistemului competitiv de acordare a grant-urilor pentru cercetare, 
diseminarea şi utilizarea rezultatelor cercetării în industria românească;  
– implementarea unui plan de acţiune pentru consolidarea şi integrarea pieţelor 
financiare şi de capital, în concordanţă cu Planul de Acţiune privind Serviciile 
Financiare al Uniunii Europene; 
– investiţii în resursa umană, respectiv în programe de formare profesională şi 
formare profesională continuă; 
– implementarea Cartei Europene privind întreprinderile mici şi mijlocii;  
– modernizarea sistemului social prin promovarea unor politici sociale active în 
locul celor fundamental axate pe protecţie, inclusiv reforma pensiilor şi a 
serviciilor de incluziune socială; 
– aplicarea programelor care încurajează finanţarea privată a programelor 
de cercetare, în special prin dezvoltarea sistemului fondurilor cu capital de 
risc;  
– reformarea sistemului de subvenţii şi utilizarea transparentă a ajutoarelor de 
stat cu respectarea principiilor de concurenţă. Se va acorda, de asemenea atenţie 
evaluărilor ex ante pentru a fundamenta direct şi transparent necesitatea acordării 
unui ajutor de stat; 
– liberalizarea şi privatizarea utilităţilor publice; 
– modificarea sistemului de statistică teritorială pentru a lua în considerare la 
evaluarea programelor regionale cu precădere indicatorii structurali. 
 
16.Politica privind amenajarea teritoriului 
Lucrări publice şi locuinţe 
F. Lucrări publice şi locuinţe  
– continuarea lucrărilor privind construirea de locuinţe sociale pentru familii cu 
venit modest, în contextul Legii nr. 114/1996 şi H.G. nr. 687/1997;  
– transformarea ANL într-o entitate de piaţă şi orientarea programelor sale către 
construcţia de locuinţe sociale şi pentru tineri. Subvenţiile acordate prin ANL 
pentru construcţia de locuinţe proprietate personală vor fi generalizate, ANL 
urmând să verifice corespondenţa între valoarea reală şi valoare declarată a 
construcţiilor;  
– stabilirea unui parteneriat între guvern şi autorităţile locale pentru continuarea 
Programului de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I 
de risc seismic şi care prezintă pericol public. Acest program va avea prioritate 
în domeniul lucrărilor publice şi va trebui finalizat în cel mult 2 ani;  
– elaborarea în parteneriat cu autorităţile locale a unui program naţional privind 
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reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate conexat cu refacerea 
estetică a acestora, în baza experienţei acumulate în aplicarea Programului de 
reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate şi a Programului de 
conservare a energiei termice în 5 oraşe: Buzău, Ploieşti, Paşcani, Olteniţa şi 
Făgăraş;  
– promovarea unei politici de reabilitare termică a construcţiilor, indiferent de 
tipul lor, prin acordarea a unor deductibilităţi din impozitul pe venit;  
– continuarea lucrărilor privind alimentarea cu apa a satelor, conform H.G. nr. 
577/1997 şi H.G. nr. 687/1997 şi lansarea programului naţional de construcţie a 
reţelei de canalizare şi de realizare a staţiilor de epurare în localităţile rurale şi 
localităţile recent declarate oraş prin lege dar care nu dispun de o infrastructură 
urbană (cu termen 15 ani); 
– aplicarea programului naţional privind asfaltarea drumurilor comunale prin 
modificarea H.G. nr. 577/1997. 
 
17.Politica în domeniul transporturilor 
Strategia în domeniul transporturilor navale 
C. Strategia în domeniul transporturilor navale  
Strategia în transportul naval vizează următoarele componente:  
– folosirea avantajului competitiv al Dunării (coridorul VII european) în 
condiţiile integrării în Uniunea Europeană; 
– dezvoltarea capacităţilor de operare şi depozitare în porturile de la Dunăre;  
– dezvoltarea şi intensificarea traficului de mărfuri în tranzit prin porturile 
maritime şi fluvio-maritime; 
– dezvoltarea turismului de croazieră pe Dunăre; 
– modernizarea şi dezvoltarea flotei fluviale de mărfuri şi pasageri; 
– stimularea iniţiativei private în crearea unei flote maritime sub pavilion 
românesc, adaptate la cerinţele economiei naţionale în corelaţie cu acordarea de 
facilităţi de pavilion atât pentru reintrarea României în circuitul internaţional de 
transport maritim, cât şi pentru a folosi condiţiile deosebite de care dispune ţara 
noastră în pregătirea şi instruirea personalului navigant marin.  
Politici pe care Guvernul României le va promova pentru realizarea acestei 
strategii sunt: 
– asigurarea condiţiilor de navigaţie permanentă pe Dunăre la un pescaj de 
minim 2,5 m; 
– preluarea unei părţi din traficul rutier (poluant şi cu risc major de 
accidente) în trafic fluvial; 
– dezvoltarea capacităţilor de operare şi depozitare a mărfurilor;  
– reducerea taxelor pe canalul Sulina şi pe canalul Dunăre-Marea Neagră în 
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vederea stimulării traficului de mărfuri din şi spre porturile maritime de la 
Dunăre şi Marea Neagră; 
– crearea unui sistem de echilibrare a cheltuielilor portuare între porturile 
maritime de la Dunăre şi portul Constanţa; 
– asigurarea şi garantarea liberului acces pe infrastructurile feroviare şi rutiere în 
porturile cu mai mulţi operatori şi beneficiari de transport pentru stimularea 
concurenţei ofertelor de servicii portuare; 
– stimularea armatorilor privaţi români în dezvoltarea şi modernizarea navelor 
fluviale şi construcţia de nave autopropulsate; 
– stimularea armatorilor români pentru construirea de nave maritime adaptat la 
cerinţele şi posibilităţile de comerţ oferite de economia României în perspectiva 
integrării europene; 
– construcţia şi dezvoltarea pontoanelor hotel cu facilităţi de clasă în Delta 
Dunării corelate cu nave de transport pasageri de mică capacitate şi cu viteză 
mare de deplasare; 
– masuri de protecţie a navelor fluviale sub pavilion român, în competiţie cu 
navele sub pavilion european pe o perioadă determinată impusă de modernizarea 
navelor fluviale la condiţiile tehnice europene; 
– asigurarea liberei circulaţii canalelor fluviale pe Dunăre prin eliminarea 
timpilor de staţionare pentru control şi revizie în punctele de frontieră a ţărilor 
riverane;  
– trecerea în folosinţă deplină a infrastructurii portuare către operatorii portuari;  
– dezvoltarea de “crewing” pentru utilizarea forţei de muncă calificată în formele 
de învăţământ specifice în pregătirea personalului navigant maritim şi fluvial şi 
garantarea protecţiei sociale a acestora; 
– dezvoltarea traficului de containere în tranzit şi circuit intern pe Dunăre în 
corelare cu asigurarea transportului acestora în zonele din interiorul ţării prin 
folosirea eficientă a porturilor fluviale; 
– asigurarea în porturile fluviale şi fluvio-maritime a condiţiilor tehnice pentru 
bunkerarea navelor fluviale şi maritime 
 
18.Politica privind protecţia mediului înconjurător 
Introducere 
Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi 
calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi 
schimbări climatice sunt considerabile, Guvernul României promovează 
conceptul de de-cuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea 
economică prin promovarea eco-eficienţei şi prin interpretarea standardelor 
ridicate de protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi 
oportunităţi de afaceri.  

240



Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative, ca element de 
bază pentru construirea unui sistem solid de management de mediu şi contribuţia 
la dezvoltarea durabilă, activitatea Guvernului României în acest domeniu se va 
concentra pe următoarelor priorităţi:  
· Integrarea politicii de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale şi 
regionale;  
· Evaluarea stării actuale a factorilor de mediu şi fundamentarea unei strategii de 
dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi 
neregenerabile  
· Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul mediului;  
· Ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale;  
· Extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi rezervaţii naturale, reabilitarea 
infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea ecologică şi 
economică a Deltei Dunării; 
· Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţiile similare 
din alte ţări în scopul monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor 
internaţionale;  
· Elaborarea strategiilor de protejare a cetăţenilor împotriva calamităţilor naturale, 
accidentelor ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic;  
· Întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de 
elaborare şi aplicare a politicilor publice în domeniu. 
 
Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor 
modificate genetic 
· Managementul substanţelor chimice şi monitorizarea organismelor modificate 
genetic şi interzicerea folosirii pe teritoriul României a celor periculoase pentru 
sănătatea populaţiei, prin:  
- transpunerea şi implementarea legislaţiei privind evaluarea şi controlul 
riscului chimicalelor periculoase pentru sănătatea umană şi mediu; 
- dezvoltarea cadrului naţional de biosecuritate pentru implementarea 
Protocolului de la Cartagena (Legea nr. 59/2003); 
- reactualizarea inventarului substanţelor active utilizate în produsele 
biocide existente plasate pe piaţă în România; 
- implementarea Planului Naţional de Management al Halonilor; 
- dezvoltarea laboratoarelor autorităţilor locale/regionale de mediu pentru 
determinarea conţinutului de asbest din efluenţi lichizi şi gazoşi în zonele în care 
există agenţi economici care utilizează asbestul în procesul de producţie;  
- asigurarea cadrului legislativ privind transportul peste frontieră a 
modificate genetic, urmărirea şi etichetarea acestora şi a produselor 
alimentare şi furajelor produse din organisme modificate genetic; 
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- constituirea unui Catalog naţional al organismelor modificate genetic acceptate 
pe teritoriul României, accesibil populaţiei; 
- crearea şi dezvoltarea laboratoarelor specializate în detectarea organismelor 
modificate genetic; 
- participarea la Mecanismul Privind Schimbul de Informaţii în Domeniul 
Biosecurităţii (Biosafety Clearing House); 
 
Strategia de protejare a cetăţenilor 
7. Elaborarea strategiilor de protejare a cetăţenilor împotriva calamităţilor 
naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic, prin:  
– adoptarea de urgenţă a noii legi a protecţiei civile; 
– implementarea sistemului CECIS (Sistem Comunitar de Comunicaţii şi 
Informaţii de Urgenţă) prin operaţionalizarea şi funcţionarea Centrului 
Naţional de Informare şi Comunicare pe linie de protecţie civilă, care să 
asigure sistemul de comunicaţii precum şi alarmarea populaţiei în caz de 
dezastru;  
– operaţionalizarea echipelor naţionale de protecţie civilă; 
– Program Naţional de împădurire a minimum 1% din Fondul Forestier Naţional 
pe perioada 2005-2008, pentru extinderea suprafeţei de păduri, combaterea 
eroziunii solului, diminuarea riscului de inundaţii şi ameliorarea climatului;  
– Program Naţional de creare a perdelelor de protecţie a câmpului, a căilor de 
comunicaţie şi a aşezărilor umane (înfiinţarea a minim 500 de km/an perdele 
forestiere);  
– amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor;  
– elaborarea de norme stricte în ceea ce priveşte amenajările pentru construirea 
sau protejarea haldelor (de cenuşă, steril), a batalurilor (reziduuri petroliere, 
reziduuri provenite de la industria neferoasă).şi a standardelor ecosistemelor 
similare pe plan mondial. 
 
19.Politica de protecţie a consumatorului 
Programul Guvernamental pentru Protecţia Consumatorului 
Educarea consumatorilor, prin:  
– sprijinirea înfiinţării Institutului Naţional pentru Consum, ca organizaţie 
neguvernamentală, care să desfăşoare activităţi cum ar fi: instruirea de formatori 
ai asociaţiilor de consumatori; consultanţă pentru înfiinţarea de asociaţii şi pentru 
îmbunătăţirea activităţii acestora; efectuarea de teste comparative, de studii şi 
cercetări în domeniu; informarea, consilierea şi educarea consumatorilor, 
inclusiv prin editarea de publicaţii, similare cu cele din statele membre ale 
Uniunii Europene; 
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– susţinerea procesului de structurare a consumatorilor, pe orizontală şi pe 
verticală, astfel încât să se înfiinţeze asociaţii în toate judeţele şi oraşele ţării, 
respectiv federaţii la nivelul tuturor judeţelor, precum şi Consiliul Naţional al 
Asociaţiilor de Consumatori, reprezentant legitim al acestora la nivel central;  
– crearea unui sistem informatic românesc cu privire la produsele şi 
serviciile cu risc ridicat şi imediat pentru viaţa, sănătatea şi securitatea 
consumatorilor;  
– realizarea unei activităţi sistematice de către toate componentele sistemului 
instituţional pentru protecţia consumatorilor, mai ales în colaborare cu structurile 
societăţii civile; 
– introducerea educaţiei consumatorilor în procesul de învăţământ. 
 
27.Politica de securitate naţională 
Program de Guvernare 2 
B. Guvernul României va dezvolta relaţiile de bună vecinătate şi cooperarea 
regională în spaţiul sud-est european şi al Mării Negre, prin:  
– promovarea relaţiilor de bună vecinătate şi cooperarea cu ţările Europei 
de Sud-Est în realizarea pactului de stabilitate pentru asigurarea păcii, 
consolidarea democraţiei respectarea drepturilor omului şi prosperitatea 
economică;  
– protejarea intereselor României şi ale UE în spaţiul sud-est european şi 
rezolvarea de o manieră coerentă şi ofensivă a problemelor cu Ucraina în baza 
normelor de drept internaţional public; 
– promovarea relaţiilor cu Republica Moldova în baza unei orientări pro-active 
ce vizează pe de o parte respectarea drepturilor omului, consolidarea cadrului 
democratic şi al reformelor economice, iar pe de altă parte susţinerea culturii 
române. În acest sens, România îşi va direcţiona asistenţa către acordarea de 
burse, susţinerea drepturilor culturale ale românilor, sprijinirea activităţilor care 
susţin aplicarea reformelor democratice şi respectarea drepturilor omului. De 
asemenea, România va monitoriza respectarea cu stricteţe a acordurilor bilaterale;  
– cooperarea în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est 
(SEECP) pentru promovarea procesului de stabilizare şi asociere iniţiat de 
Uniunea Europeană pentru statele din Balcanii Occidentali şi stabilirea unei 
legături structurale între UE şi SEECP; 
– valorificarea mecanismelor şi resurselor Centrului SECI pentru 
combaterea crimei organizate, în vederea promovării unor politici coerente 
de combatere a riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii în regiune; 
– întărirea colaborării în cadrul Organizaţiei de Cooperare Economică a Mării 
Negre pentru derularea şi aplicarea efectivă a proiectelor deja agreate (energie, 
sistem financiar-bancar, transport, turism), în scopul racordării mai eficiente a 
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activităţilor acesteia la priorităţile economiei naţionale şi interesele cercurilor 
oamenilor de afaceri români; 
– folosirea infrastructurii, a instalaţiilor existente şi a specialiştilor români, ca 
avantaj în creşterea implicării României în politica de securitate energetică 
regională: transport, depozitare, procesare şi comercializarea energiei electrice, 
petrol, gaze. 
 
Program de guvernare 3 
B. Politici publice - priorităţi  
B.1. Prevenirea şi combaterea criminalităţii  
Guvernul României va colabora cu Preşedintele României în cadrul 
Consiliul Suprem de Apărare al Ţării pentru aplicarea unei Strategii 
Naţionale de Prevenire a Criminalităţii. Strategia va stabili obiectivele şi 
rolul autorităţilor, şcolilor, familiei şi societăţii civile în prevenirea 
criminalităţii.  
Obiectivele strategiei ţin cont de factorii şi condiţiile care contribuie la angajarea 
într-un comportament infracţional şi au în vedere: 
· protecţia comunităţilor locale şi a şcolilor; 
· aplicarea unor programe speciale pentru tinerii şi familiile lor care trăiesc 
într-un mediu cu risc infracţional ridicat ce generează violenţă domestică, 
abuz sexual, consumul de droguri, ori promovarea unei culturi infracţionale, 
cum sunt zonele sărace şi periferice din localităţile urbane, ori din zonele 
periurbane;  
· aplicarea unor programe speciale destinat persoanelor marginalizate ce trăiesc 
în zonele industriale aflate în declin. Aceste programe se vor integra în 
programele de dezvoltare locală şi regională; 
· combaterea traficului şi consumului de droguri; 
· programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori 
care s-au asociat în bande pentru săvârşirea de activităţi infracţionale; 
· programe speciale pentru comunitatea romilor.  
Măsurile de prevenire şi combaterea a criminalităţii se vor aplica la nivel 
comunitar, în baza evaluărilor şi soluţiilor propuse de reprezentanţii 
comunităţilor locale şi autorităţile teritoriale de ordine publică organizate potrivit 
Legii nr. 218/2002, ţinând cont de mecanisme de organizare instituţională ce se 
referă la:  
– implementarea mecanismelor de comunicare şi parteneriat între poliţie şi 
reprezentanţii comunităţii locale pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru 
prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea protecţiei/ patrulării străzilor, 
parcurilor şi şcolilor; 
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– formarea unor reţele locale între oraşe şi municipii şi a unei reţele regionale 
pentru a realiza schimbul de informaţii şi bune practici în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii; 
– informarea publicului despre mecanismele de prevenţie a criminalităţii. 
 
În lumea contemporană, schimbarea şi incertitudinea reprezintă doua constante. 
Având în vedere cererea crescândă a societăţii civile pentru o tot mai mare 
transparenţă a procesului decizional guvernamental, inclusiv cel din domeniul 
apărării naţionale, existenţa unor persoane cu educaţie şi discernământ mai bune, 
amploarea unor fenomene sociale la nivel internaţional precum globalizarea, 
dezvoltarea tehnologica şi numeroşi alţi factori, adaptarea la aceste schimbări o 
dată cu interesul pentru desfăşurarea unei activităţi cât mai eficiente reprezintă 
un element fundamental în cadrul preocupărilor conducerii societăţii româneşti. 
Un asemenea mediu necesită o mai mare concentrare pe practicile integrate de 
management al riscurilor cu care se confrunta organizaţiile pentru a se putea trata 
incertitudinea la nivel strategic, a câştiga capital din oportunităţi şi a informa şi 
spori implicarea factorilor de răspundere cu interese în îmbunătăţirea, în 
perspectivă, a procesului decizional. 
Provocarea se exprimă prin abordarea managementului riscului - care se practică 
la un nivel nu foarte departe de începător în organizaţiile guvernamentale 
româneşti - într-o manieră integrată şi sistemică, cu accent mai mare pe 
consultarea şi comunicarea cu stakeholderii sociali şi publicul, în general. Prin 
aplicarea acestui tip de abordare, organizaţiile guvernamentale îşi vor putea 
îndeplini responsabilităţile crescânde în promovarea proceselor decizionale 
obiective, în paralel cu creşterea înţelegerii, a intensificării sondajelor media şi 
publice, şi a iniţiativelor pentru transparenţă şi guvernare deschisă. În prezent, 
managementul riscului se poate vedea ca o problemă de larg interes în orice 
organizaţie care, în coordonare cu alte iniţiative organizaţionale va permite 
îmbunătăţirea procesului decizional, permiţând trecerea spre managementul 
fondat pe rezultate. Managementul integrat al riscului implică o privire 
transversală prin toate aspectele activităţii organizaţionale pentru o mai bună 
gestionare a riscului. Organizaţiile care folosesc tehnici de management al 
riscului în mod permanent şi peste tot în structurile lor prezintă o mai mare 
probabilitate de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor planificate ori dorite. 
Managementul eficient al riscului minimizează pierderile şi rezultatele negative 
şi identifică oportunităţi de îmbunătăţire a serviciilor oferite către stakeholderi şi 
public, în general. 
O abordare sistematică, integrată dar adaptabilă a managementului riscului 
implică necesitatea ca organizaţia să-şi construiască acea capacitate de a trata 
riscul în mod explicit, pentru creşterea încrederii organizaţiei şi publicului în 
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capacitatea sa de a-şi îndeplini scopurile şi misiunea. Aceasta contribuie la o mai 
bună utilizare a timpului şi resurselor, o mai elevată activitate în echipă şi o 
încredere mărită în urma folosirii aceloraşi instrumente de analiză şi acţiune cu 
partenerii din mediu. Prin accentuarea nevoii unei mai active şi frecvente 
consultări şi comunicări de risc, abordarea integrată a managementului de risc va 
permite împărţirea responsabilităţii în gestiunea riscului. Se dezvoltă, de 
asemenea, încrederea în procesele organizaţionale, şi, corespunzător, se 
îmbunătăţeşte înţelegerea publică şi a altor interesaţi în unele compromisuri ce 
trebuie făcute la nivel guvernamental. 
Aplicarea unui cadru integrat de management al riscului, conjugată cu activităţile 
de gestiune a riscului corespunzătoare, va sprijini tranziţia culturii 
organizaţionale spre o forţă de muncă şi un mediu guvernamental sensibile la 
risc. Un astfel de mediu va sprijini cu responsabilitate gestionarea riscului şi va 
oferi un management implicit al riscului în orice structură organizaţională şi 
guvernamentală sau proces de planificare ori activitate propriu-zisă. Un element 
esenţial al unui mediu sensibil la risc este dat de asigurarea că locul de muncă are 
capacitatea şi instrumentele de a fi inovativ în acelaşi timp menţinându-şi 
posibilitatea de a recunoaşte şi respecta nevoia de prudenţă pentru protecţia 
interesului public şi pentru menţinerea încrederii publice. 
Ministerele al căror specific se concentrează direct pe probleme ce urmăresc 
evitarea, diminuarea sau eliminarea de riscuri, au, în general o atitudine 
proactivă şi practică un management sistematic al riscului. Datorita unei lungi 
istorii de rezolvare a toleranţei reduse la risc în zone precum securitatea, 
sănătatea sau siguranţa, organizaţiile care au acţionat pentru diminuarea sau 
eliminarea efectelor riscurilor amintite au dezvoltat o cultură organizaţională 
eficientă de management al riscului. Tendinţele care se manifestă în cadrul 
sectorului public, şi provocările asociate nevoii de a se adapta schimbării şi 
incertitudinii contribuie la creşterea interesului public pentru managementul 
riscului şi în alte sectoare ale politicii publice. Acest nivel crescut de 
conştientizare cu privire la managementul riscului, ca şi nevoia de a înţelege şi 
gestiona mai bine diferitele tipuri de risc implică o transformare culturală. 
Scopul acestei transformări este de dezvoltare a unei forţe de muncă sensibile la 
risc în întreg sistemul structurilor organizaţionale guvernamentale. Se va asigura, 
astfel, conştientizarea la risc a funcţionarilor din structurile guvernamentale, ca şi 
încrederea în aplicarea unor masuri de reducere a riscului proporţional cu 
problema analizată, precum şi că instrumentele şi procesele necesare sunt 
utilizate pentru a-i sprijini în aceste demersuri. Realizarea acestei schimbări 
culturale implică angajarea susţinută, pe o perioadă destul de mare de timp, a 
întregului aparat guvernamental, pe măsură ce se dezvoltă practicile din domeniu. 
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Cadrul integrat de management al riscului 
Se va proiecta pentru dezvoltarea şi implementarea de practici moderne şi pentru 
a sprijini acţiunile inovative de-a lungul întregului aparat guvernamental, 
inclusiv cel din domeniul apărării. Acesta va asigura o abordare comprehensivă 
prin integrarea managementului riscului în procesul decizional strategic. 
Cadrul comun de activitate va furniza organizaţiei mecanismul de dezvoltare a 
unei abordări sistemice pentru managementul riscurilor strategice prin crearea 
mijloacelor de analiză, comparaţie şi evaluare pe aceleaşi baze a unor riscuri 
substanţial diferite. Se va aplica întregii organizaţii şi acoperă toate tipurile de 
riscuri pe care le poate întâmpina aceasta (de ex. riscuri politice, operaţionale, de 
resurse umane, financiare, juridice, de sănătate şi siguranţă, de mediu, de 
reputaţie etc.). 
Scopul unui cadru integrat de management al riscului ar fi: 
- să asigure îndrumarea pentru obţinerea unei abordări sistematice şi pe întreg 
arealul social românesc cu privire la managementul riscului 
- să contribuie la dezvoltarea unei categorii de forţă de muncă şi a unui mediu 
sensibile la risc, care dovedesc atât inovaţie cât şi asumare responsabilă de 
riscuri, concomitent cu luarea de precauţiuni necesare pentru protejarea 
interesului public, menţinerea încrederii publice şi asigurarea tratamentului 
respectuos al populaţiei, şi 
- să propună un set de practici de management al riscului pe care ministerele să 
le adopte, sau să le adapteze circumstanţelor şi mandatelor lor specifice. 
În mod concret, se poate anticipa că implementarea unui astfel de cadru integrat 
va contribui la: 
- sprijinirea responsabilităţilor de guvernare prin asigurarea cunoaşterii, 
identificării şi evaluării riscurilor asociate politicilor, programelor, planurilor şi 
operaţiilor, şi aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru diminuarea 
impacturilor nefavorabile şi folosirea oportunităţilor în scopul obţinerii de 
beneficii; 
- îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de conducere a societăţii prin 
implementarea unui proces decizional bazat pe o mai mare cantitate de informaţii, 
asigurarea unui fundament inovator şi capabil de asumare de riscuri, format din 
valori, instrumente şi un mediu favorabil, şi prin încurajarea învăţării din 
experienţă o dată cu respectarea controlului societăţii civile; 
- întărirea responsabilităţii prin demonstrarea înţelegerii nivelurilor de risc 
asociate politicilor, planurilor, programelor şi operaţiilor, şi că investiţia în 
măsurile de management al riscului este optim echilibrată cu interesele 
stakeholderilor, şi 
- îmbunătăţirea serviciului către naţiune prin întărirea capacitaţii de protejare a 
populaţiei, proprietăţii şi intereselor de stat. 

247



Managementul integrat al riscului respectă şi se bazează pe valori cheie ale 
societăţii româneşti. Rezultatele aplicării managementului integrat al riscului 
trebuie să fie caracterizate de onestitate, etică şi fair-play, să respecte legile, 
autorităţile guvernamentale şi politicile ministerelor şi să conducă la o utilizare 
cu prudenţă a resurselor societăţii. 
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 Abstract 
Wireless cellular technology has made the cellular phone a must-have accessory 

that enables us to instantly communicate with friends, relatives, and business 

associates. Similarly, computers can also be free of wired connections when they 

are part of a wireless local area network (LAN) network. However, with this 

increased freedom comes increased risk of information compromise, particularly in 

wireless LANs. 

This paper explains wireless LAN technologies and addresses the associated 

wireless network security vulnerabilities and safeguards. 

 

 
1. Noţiuni introductive. 
Familia de standarde pentru reţele fără fir IEEE 802.11 descrie o 

interfaţă între un client fără fir şi o staţie de bază sau punct de acces, sau între 
două dispozitive mobile fără fir (wireless). Standardele 802.11 descriu 
parametrii ambelor nivele ale reţelei: nivelul fizic (PHY) şi nivelul de control 
al accesului la mediul de comunicaţie (MAC). 

Nivelul PHY este responsabil cu transmiterea datelor între noduri. 
Familia de standarde suportă rate de transfer cuprinse între 2 Mbps şi 54 
Mbps, dar există şi un proiect de nou standard care suporta rate de transfer de 
100 Mbps, standardul 802.11n. 
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Nivelul MAC reprezintă un set de protocoale responsabile cu 
menţinerea ordinii în utilizarea în comun a mediului de transmisie. Standardul 
802.11 specifică un protocol de acces multiplu la purtătoare cu evitarea 
coliziunilor (CSMA/CA) pentru reţelele fără fir. Acest nivel oferă următoarele 
servicii:  

• Transfer de date – accesul la mediul de transport CSMA/CA; 
• Asocierea – stabilirea legăturilor fără fir între clienţii fără fir şi 

punctele de acces din infrastructura reţelei; 
• Reasocierea – acţiunea care apare ca o consecinţă a asocierii 

atunci când un client fără fir se mută de la un set de servicii de 
bază (BSS) la altul. Un set de servicii de bază (BSS) este un grup 
de staţii compatibile standardului 802.11 care constituie o reţea 
fără fir complet conectată. 

• Autentificarea – procesul care furnizează identitatea clientului 
prin folosirea mecanismelor specifice standardului 802.11. 

• Confidenţialitatea – în familia de standarde 802.11 există 
opţiuni pentru diferite nivele de protecţie a datelor transmise, 
care vor fi prezentate mai în detaliu în acest articol. 

Standardele 802.11 permit două moduri de lucru: ad-hoc şi 
infrastructură (fig. 1). 

 
Fig.1 

Modul ad-hoc se referă la reţele independente (IBSS), compuse din cel 
puţin două staţii fără fir. Acest mod nu se utilizează pe distanţe mari, ci doar 
în încăperi sau secţiuni ale clădirilor, fiecare client fără fir comunicând punct-
la-punct cu ceilalţi clienţi fără fir din reţea, numai în cadrul aceleiaşi celule. 
Modul infrastructură se referă la reţele care includ puncte de acces pentru 
comunicarea între dispozitivele mobile şi reţele cu fir, sau cu alte reţele fără 
fir. 

2. Securitatea informaţiilor conform standardului 802.11. 
Specificaţiile originale ale standardului 802.11 definesc o opţiune de 

securitate, numită Wired Equivalent Privacy (WEP). În conformitate cu 
aceasta, se configurează o cheie comună pentru comunicarea între punctul de 
acces şi clientul său fără fir. În standardul 802.11, modul implicit de transfer 
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al datelor este în clar. Atunci când se doreşte confidenţialitate, opţiunea WEP 
criptează datele înainte de a fi transmise. Algoritmul utilizat este bazat pe 
criptarea simetrică RC4, şi presupune existenţe unei chei secrete utilizată în 
comun de staţia mobilă şi de punctul de acces pentru a proteja 
confidenţialitatea informaţiilor transmise în reţea. Pachetelor transmise criptat 
cu cheia secretă li se ataşează un câmp de verificare a integrităţii (IC), bazat 
pe o sumă de control CRC-32. Implementarea WEP este slabă atât pentru 
autentificare cât şi pentru confidenţialitate, astfel că poate fi uşor spartă cu 
programe disponibile pe internet, apărând astfel necesitatea unor sisteme de 
securitate mai puternice pentru reţelele fără fir. 

Cheia simetrică WEP este compusă dintr-o parte variabilă de 24 biţi – 
Vectorul de Iniţializare (IV) şi o parte fixă – cheia secretă de 40 sau 104  biţi. 
Întrucât cheia secretă este schimbată rar, scopul vectorului de iniţializare este 
de a preveni criptanaliza cerându-i clientului să folosească diferiţi vectori de 
iniţializare pentru criptarea mesajelor (fig.2).  

 
Fig. 2 

Se observă că vectorul de iniţializare IV este transmis în clar în pachet. 
Atunci când punctul de acces primeşte pachetul, funcţia implementată 
hardware concatenează IV cu cheia secretă cunoscută obţinând astfel cheia 
utilizată pentru decriptarea pachetului. Întrucât vectorul de iniţializare este 
scurt, atacatorii pot monitoriza pachetele şi pot descoperi cheile slabe ale 
WEP, implementând un atac cu un text clar cunoscut. De asemenea, WEP 
este vulnerabil şi la atacurile de tip imitare şi răspuns, prin care un atacator 
poate modifica şi retransmite pachetele, sau le poate captura şi transmite 
ulterior nemodificate. 

Autentificarea WEP poate fi deschisă sau pe bază de cheie simetrică 
comună. În cazul autentificării deschise, clientul transmite un cod numit 
Service Set Identity (SSID), comun tuturor staţiilor din acelaşi segment de 
reţea, deservite de acelaşi punct de acces. Vulnerabilitatea acestei metode 
constă în faptul că punctul de acces transmite în clar SSID la anumite 
intervale, în cadrul cadrelor de management, fiind astfel disponibil 
atacatorilor pentru a stabili o conexiune cu punctul de acces. Autentificarea cu 
cheie simetrică comună presupune parcurgerea următorilor paşi: 

• Staţia client transmite o cerere de autentificare; 
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• Punctul de acces răspunde cu o întrebare în clar; 
• Clientul alege un IV, cu care, împreună cu cheia secretă 

cunoscută, criptează întrebarea; 
• Clientul transmite IV şi întrebarea criptată către punctul de acces; 
• Punctul de acces criptează aceeaşi întrebare folosind IV 

recepţionat şi cheia secretă cunoscută; 
• Dacă rezultatul criptării este identic cu cel recepţionat de la 

client, se realizează autentificarea. 
Vulnerabilitatea în acest proces constă în faptul că se poate utiliza 

criptanaliza folosind perechea de texte în clar şi criptat interceptate pentru a 
determina cheia secretă RC4. Pe internet se poate găsi cu uşurinţă un program 
numit AirSnot cu ajutorul căruia se poate sparge criptarea WEP şi mesajele 
pot fi citite. 

3. Îmbunătăţirea securităţii WEP 
Ca urmare a vulnerabilităţilor din securitatea WEP, a fost lansat un 

standard complet nou, 802.11i, care conţine o criptare WEP îmbunătăţită şi o 
metodă de asigurare a integrităţii numită Protocol de Integritate cu Cheie 
Temporară (TKIP). Datorită numărului mare de echipamente mobile fără fir 
existente la data lansării noului standard care foloseau funcţii WEP 
implementate hardware, a fost aleasă soluţia implementării TKIP ca şi un 
upgrade software la sistemele de bază.  

TKIP foloseşte pentru schimbul securizat de chei arhitectura de 
autentificare 802.1X, care la rândul său se bazează pe Protocolul de 
Autentificare Extensibil (EAP) şi pe protocolul de transport RFC 2284. Pentru 
reţelele fără fir, protocolul EAP este cunoscut şi ca EAPOL. EAPOL este 
folosit pentru schimbul de întrebări şi răspunsuri între staţiile client şi un 
server de autentificare. A treia entitate în 802.1X este autentificatorul, un port 
de control cu acces dual, similar cu un punct de acces. Întrucât 802.1X nu a 
eliminat vulnerabilităţile generate de vectorul de iniţializare IV, TKIP 
încearcă să corecteze aceasta, ca şi alte vulnerabilităţi ale securităţii WEP.  

În tabelul 1, sunt prezentate îmbunătăţirile aduse de TKIP ca urmare a 
tratării vulnerabilităţilor existente în sistemul de securitate WEP. 

Tabelul 1 
Vulnerabilităţi WEP TKIP 

Combinaţia IV şi chei slabe Funcţia de mixare a cheilor per-pachet 
Vulnerabilitatea la atacurile de tip răspuns Disciplina de succesiune a IV 
Refolosirea cheilor Structura ierarhică de chei 
Vulnerabilitatea la atacurile de tip imitare Codul de Integritate a Mesajului (MIC) 

3.1. Funcţia de mixare a cheilor per-pachet corectează 
vulnerabilitatea cauzată de combinaţia dintre IV şi cheile slabe utilizate în 
WEP prin utilizarea cheilor variabile în timp ca şi chei secrete WEP. Astfel, 
pentru construirea cheilor secrete şi a vectorului de iniţializare per-pachet, se 
utilizează numărul de ordine a pachetului şi o cheie temporară care, împreună 
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cu adresa MAC locală, generează cheile intermediare diferite pentru fiecare 
staţie client. Rezultatul întregului proces este un pachet de 16 octeţi care 
corespunde mecanismului WEP implementat hardware în echipamentele 
existente. (fig.3) 

 
Fig.3 

3.2. Disciplina de succesiune a IV reprezintă o măsură împotriva 
atacurilor de tip răspuns, prin care destinatarul determină dacă un pachet este 
în afara ordinii normale, caz în care pachetul este ignorat. În acest mod, 
câmpul WEP pentru IV (24 biţi) este utilizat ca si număr de ordine al 
pachetului, resetat ori de câte ori se utilizează noi chei TKIP şi incrementat de 
emiţător la fiecare pachet transmis. 

3.3. Codul de Integritate a Mesajului (MIC) este o reprezentare 
unică şi neambiguă a mesajului transmis care se schimbă dacă orice bit al 
mesajului este schimbat (fig.4). Codul este calculat de emiţător şi ataşat 
mesajului, iar receptorul calculează MIC şi îl compară cu cel recepţionat. 
Dacă cele două MIC sunt identice, teoretic mesajul nu a fost modificat în 
timpul transportului. 

 
Fig. 4 
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3.4. Structura ierarhică de chei se compune din chei master, chei de 
criptare a cheilor şi chei temporare. Cheile temporare 802.1X sunt utilizate în 
procesele de autentificare şi confidenţialitate TKIP. Un set de chei temporare 
se compune dintr-o cheie de 64 biţi pentru procesul MIC şi o cheie de criptare 
de 128 biţi. Pentru fiecare asociere se generează un set diferit de chei 
temporare. Informaţia folosită pentru generarea cheilor temporare se 
protejează pentru a nu fi compromisă cu ajutorul cheilor de criptare a cheilor. 
Cheia master este necesară pentru stabilirea cheilor de criptare a 
cheilor.(fig.5) 

 
Fig.5 

Structura ierarhică de chei se descrie astfel: 
• Standardul 802.1X stabileşte că serverul de autentificare şi 

staţiile client folosesc aceeaşi cheie secretă – cheia master; 
• Standardul 802.1X stabileşte că serverul de autentificare şi 

punctele de acces folosesc aceeaşi cheie secretă determinată de 
serverul de autentificare pentru fiecare staţie client şi distribuită 
punctelor de acces de către serverul de autentificare; 

• Pentru fiecare sesiune se utilizează o nouă cheie master (o 
sesiune durează din momentul autentificării până în momentul 
când cheia expiră, este revocată sau staţia client nu mai 
comunică); 

• Cheia master este folosită pentru a proteja transmiterea cheilor de 
criptare a cheilor între staţiile client şi punctele de acces; 

• Cheile de criptare a cheilor sunt utilizate pentru protejarea 
informaţiilor utilizate de punctele de acces şi de staţiile client 
pentru generarea cheilor temporare; 

• Perechile de chei temporare sunt folosite pentru protejarea 
integrităţii şi confidenţialităţii datelor. 
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4. Standardul 802.11i 
Standardul de securitate pentru reţele fără fir 802.11i a fost adoptat în 

iunie 2004. Comitetul IEEE 802.11 consideră aceste specificaţii ca fiind o 
soluţie pe termen lung, care încorporează TKIP, 802.1X şi Standardul 
Avansat de Criptare (AES). AES este un cifru bazat pe blocuri care 
procesează textul clar în blocuri de 128 biţi, cu folosirea următorului set de 
chei: 

• O cheie master simetrică – deţinută de serverul de autentificare şi 
de staţiile client pentru stabilirea accesului; 

• O pereche de chei master (PMK) – deţinute de punctul de acces 
şi de staţiile client pentru autorizarea accesului la mediul de 
comunicaţie 802.11; 

• O pereche de chei tranzitorii (PTK) – compusă din următoarele 
chei operaţionale: 

o Chei de criptare a cheilor – folosite pentru distribuirea 
cheilor tranzitorii de grup (GTK) utilizate pentru 
protejarea datelor multicast şi broadcast; 

o Chei de confirmare a cheilor – transmit PMK la staţiile 
client şi la punctele de acces; 

o Chei temporare(TK) – protejează datele transmise. 
Standardul 802.11i implică utilizarea cheilor de 128 biţi, combină 

criptarea şi autentificarea, foloseşte chei temporare pentru ambele procese şi 
protejează întregul pachet 802.11i. 

5. Bluetooth 
Bluetooth este un protocol punct-la-punct, de rază scurtă, utilizat pentru 

conectarea telefoanelor celulare, laptopurilor, pda-urilor, camerelor digitale, 
imprimantelor, etc. Este definit prin standardul IEEE 802.15, cu următoarele 
caracteristici: 

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) – 1600 Hops pe 
secundă, cu 79 canale radio; 

• Rata de transmisie – 1 Mbps; 
• Raza de transmisie – aproximativ 10 m; 
• Banda de frecvenţe – 2,4 GHz la 2,5 GHz; 
• Puterea de emisie – 1 mW pentru minimizarea interferenţelor cu 

alte reţele; 
• Extinderea razei de transmisie până la 100 m prin mărirea puterii 

de emisie la 100 mW; 
• Numărul maxim de dispozitive în reţea – 8. 

Datorită utilizării FHSS, în aceeaşi zonă pot coexista mai multe reţele 
Bluetooth fără interferenţe mutuale. Dispozitivele Bluetooth funcţionează prin 
stabilirea unei reţele locale personale (PAN), numită piconet, bazată pe 
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adresele asignate dispozitivelor. O reţea piconet Bluetooth funcţionează 
astfel: 

• Ca o reţea ad-hoc; 
• Toate dispozitivele Bluetooth au importanţă egală; 
• Diferite reţele piconet utilizează secvenţe diferite de hopping 

pentru prevenirea interferenţelor; 
• Toate dispozitivele din acelaşi piconet sunt sincronizate cu 

secvenţa de hopping a reţelei; 
• Un dispozitiv acţionează ca master iar celelalte dispozitive 

acţionează ca slave (topologie punct-multipunct); 
• Maximum 7 dispozitive slave active pot exista într-un piconet, 

având atribuită o adresă de membru activ pe 3 biţi; 
• Până la 256 dispozitive inactive (parcate) care sunt sincronizate 

cu secvenţa de hopping pot fi asignate la acelaşi piconet. Acestea 
pot fi activate rapid pentru că sunt sincronizate. 

Securitatea Bluetooth foloseşte protocoale întrebare – răspuns pentru 
autentificare, un cifru pentru criptarea fluxurilor de date şi chei de sesiune 
alocate dinamic. 
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Abstract: 
Transformation is a complex and difficult process whose success cannot be easily 
assessed due to its numerous implications and deep impact upon organizational culture 
and managerial practices in general, among which decision-making plays a crucial 
role. The hereby paper does not attempt to solve the challenges deriving from this, but 
rather raise awareness upon these concepts and encourage similar further endeavors. 
 
 
 
Introducere 
 
O primă analiză a titlului propus pentru lucrarea de faţă impune 

necesitatea de a examina cel puţin două direcţii: transformarea şi decizia, cu 
toate implicaţiile pe care cele două concepte le aduc atât în plan teoretic, dar şi 
plan practic. Întrebarea care s-ar putea impune în mod firesc este: de ce ar trebui 
studiată tranformarea? De ce ne interesează modul în care procesul de 
transformare afectează modul de adoptare a deciziilor? Răspunsul este pe cât de 
simplu, pe atât de provocator: schimbările survenite în mediul politic, militar, 
economic, social şi cultural sunt atât de profunde, încât ele afectează societatea 
în ansamblu, dar şi indivizii ce o compun. 
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Mai mult, transformarea – în cazul de faţă transformarea în sistemul 
militar – este un proces complex şi dificil al cărui succes nu poate fi estimat cu 
uşurinţă, cu atât mai mult cu cât există teoreticieni ce resping de la bun început 
posibilitatea implementării schimbării în organizaţiile piramidale şi tradiţional-
ierarhice de tipul celor militare (Reis şi Peña, 2001; Clayton şi Gregory, 2000). 
Deşi o astfel de opinie poate fi etichetată drept radicală sau, în cel mai bun caz, 
rigidă, nu se poate ignora faptul că gestionarea transformării este un proces 
laborios ca urmare a reacţiilor negative pe care le presupune, şi anume: 
respingere (Applebaum et al., 1998; Rothberg, 2000; DiPaola şi Hoy, 2001), 
teamă (Bechtel şi Squires, 2001) şi/sau nemulţumire (Waddell şi Sohal, 1998; 
Pelzer Hudson, 1999). 

Fireşte că se poate argumenta că teoriile de mai sus se referă, cu precădere, 
la organizaţii civile, iar condiţiile spaţio-temporale în care au fost elaborate sunt 
diferite de cele actuale. Cu toate acestea, însă, ele nu fac decât să sublinieze 
necesitatea de a studia procesul de transformare dintr-o perspectivă holistică, ce 
ia în considerare organizaţia militară cu toate elementele sale: oameni (personal, 
conducere, educaţie şi instruire), procese (doctrine fundamentale), forme de 
organizare (schema sau structura organizaţiei) şi tehnologii şi resurse de orice 
natură, după cum subliniază Garstka (2005). 

O examinare atentă a factorilor menţionaţi aduce în prim-plan caracterul 
complex a gestionării transformării, dar pare a privi organizaţia ca entitate în 
sine, fără a preciza explicit interacţiunea dintre aceasta şi mediul în care ea 
funcţionează, iar pârghia ce nuanţează această interacţiune este procesul 
decizional. După cum remarcă un număr semnificativ de autori (Cook, 1995; 
Pelzer Hudson, 1999), mediul extra-organizaţional este pus sub semnul 
schimbării, iar ritmul şi implicaţiile acesteia sunt tot mai alerte şi imprevizibile. 
În consecinţă, reacţia factorilor de decizie trebuie să răspundă acestor provocări, 
ceea ce conduce la necesitatea de a examina felul în care transformarea şi decizia 
trebuie să răspundă condiţiilor actuale, dominate de incertitudine şi turbulenţe 
(Recklies, 2001). 

 
 
 

Stadiul cercetării ştiinţifice în domeniu – scurtă trece în revistă 
 

Timp de aproape cinci decenii, rolul NATO a fost clar şi simplu: 
implicarea într-un conflict impliciti şi tacit cu statele membre ale Pactului de la 
Varşovia. Căderea Cotinei de Fier şi finalul Războiului Rece au impus 
necesitatea transformării NATO într-o organizaţie care să răspundă noilor 
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provocări din mediul politico-militar actual. După cum explică Monahan (2001), 
mediul militar a devenit de nerecunoscut după sfârşitul Rozboiului Rece şi, în 
conscinţă, cultura militară trebuie să se modifice din cel puţin două motive: în 
primul rând, personalul de conducere trebuie să recunoască faptul că stilul de 
lucru tradiţional, autocratic şi bazat exclusiv pe executarea ordinelor, nu mai 
poate fi acceptat decât dacă este însoţit de împuternicirea şi participarea 
subordonaţilor; în al doilea rând, comandanţii trebuie să dobândească noi 
aptitudini ca flexibilitate, adaptabilitate, comunicare, asumarea riscurilor, 
adoptarea deciziilor în condiţii de incertitudine şi creativitatea pentru a face faţă 
provocărilor din domeniul securităţii: terorismul, ameninţările asimetrice, traficul 
de arme şi persoane, criminalitatea transfrontalieră sunt doar câteva dintre 
ipostazele perfide ale conflictului militar modern. 

După cum precizează Strategia de Transformare a Armatei României, 
scopul fundamental al transformării NATO este crearea unor capabilităţi militare 
care să permită forţelor aliate să desfăşoare operaţiuni în interiorul şi exteriorul 
zonei de responsabilitate a alianţei şi vizează două domenii fundamentale: 
conceptual şi al capabilităţilor, cu accent pe realizarea a trei obiective majore: 
atingerea superiorităţii decizionale, obţinerea efectelor coerente şi asigurarea 
dislocării şi susţinerii întrunite a forţelor. Totodată, procesul de transformare va 
urmări îndeplinirea cerinţelor impuse de războiul bazat de reţea şi operaţiile 
bazate pe efecte. 

În lumina aspectelor deosebit de complexe antrenate de procesul de 
transformare din Armata României, este suprinzător faptul că acesta nu s-a 
bucurat încă de o abordare comprehensivă, menită să elucideze mecanismele 
decizionale ce ar putea înlătura multe dintre obstacolele pe care transformarea le 
implică în mod firesc. Se constată o concentrare a eforturilor pe direcţia 
soluţionării aspectelor cuantificabile sau tangibile ale transformării (de pildă, 
resurse financiare sau materiale, achiziţii etc.) comparativ cu lipsa unei analize a 
factorilor compartamentali, umani, culturali sau etici, care sunt mult mai dificil 
de identificat şi examinat, dar cu influenţe profunde asupra eficienţei proceselor 
organizaţionale. 

Prezenta lucrare îşi propune să facă un prim pas în acest sens, în speranţa 
că acest demers va încuraja preocupări similare viitoare. Fără pretenţia de a 
elucida toate dilemele pe care le presupune gestionarea transformării şi actul 
decizional în sistemul militar românesc şi, cu atât mai puţin, de a propune reţeta 
unei transformări de succes, această temă speră să deschidă calea unor 
preocupări similare ulterioare. 
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Direcţii de cercetare propuse 

 
În afara tensiunilor generate de transformare la scara întregului sistem 

militar, mai poate fi identificată încă o sursă de provocări: diversitatea culturală a 
angajaţilor acestuia. Din acest punct de vedere, pot fi menţionate cel puţin trei 
categorii distincte de personal: civili-militari, ofiţeri-subofiţeri, bărbaţi-femei. 
După cum observă Hatch (1997) sau Darling şi Walker (2001), fiecare grup este 
purtătorul propriilor valori, concepţii şi preocupări. Starea organizaţiei depinde 
de felul în care factorii de decizie valorizează aceste diferenţe culturale pentru a 
le pune în slujba gestionării transformării. 

În scopul obţinerii unei imagini cât mai plauzibile a modului în care se 
desfăşoară transformarea şi procesele decizionale în sistemul militar, se pot 
contura următoarele posibilităţi de cercetare: 

1. Obiectivele şi cerinţele transformării NATO şi implicaţiile 
acestora asupra felului în care este gestionată transformarea 
în Armata României. 

2. Analiza critică a principalelor teorii ale transformării şi 
relevanţa acestora în explorarea organizaţiei militare. 

3. Utilitatea teoriilor din afara sferei literaturii de specialitate 
în vederea examinării sistemului militar – pledoarie pentru 
studiul inter-, multi- şi transdisciplinar al procesului de 
transformare. 

După cum se poate observa, caracterul complex al fenomenului studiat 
impune lărgirea paletei de investigare prin implicarea altor discipline. Factorul 
uman, de pildă, joacă rolul-cheie în gestionarea transformării şi, prin urmare, 
trebuie înţeles în multitudinea secvenţelor şi manifestărilor sale. O asemenea 
abordare evită creionarea unor orizonturi cognitive reducţioniste şi propune o 
perspectivă dinamică şi interogativă, ce proveşte organizaţiile drept 
procesualităţi – entităţi în permanentă devenire, iar indivizii drept procesori ai 
informaţiilor provenite din mediul extern, aflat la rândul său în permanentă 
schimbare (Culda, 1994). 

Tensiunile cărora armata este supusă în prezent sunt multiple şi provin din 
surse politice, economice şi ideologice. Prin urmare, factorii de decizie trebuie să 
rezolve situaţii pentru care nu sunt întotdeauna pregătiţi – nici teoretic, nici 
practic. Aceste neajunsuri se răsfrâng asupra întregului sistem, iar efectele sunt 
adesea negative. Comunicarea defectuoasă, incoerenţa în gestionarea 
transformării, rigiditatea sau ignorarea diferenţelor culturale din interiorul 
organizaţiei conduc, de multe ori, la decizii eronate, conflicte sau deficienţe. Se 
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impune, aşadar, studierea, pe viitor, a modului în care gestionarea transformării 
şi adoptarea deciziilor interacţionează şi pot influenţa pozitiv procesele 
organizaţionale din sistemul militar românesc. 
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Abstract:  
Despite its profound implications in organizational culture and, therefore, management 
practices and techniques, intercultural aspects have only recently begun to suscite 
theorists’ interest in the sense of throughly analyzing cultural diversity within 
organizations. Although previous research has viewed cultural variety as a cause of 
conflict, difficult choice of motivating factors or hampered communication – to name 
but a few – current preoccupations focus more on valuing various sub-cultures for the 
purpose of increasing organizational performance and well-being. The hereby paper 
attempts to examine cultural diversity in the military system as a starting point of 
similar future endeavors. 
 
   
 
INTRODUCERE 
 
Tensiunile cărora armata română este supusă în prezent sunt multiple şi 

provin din surse politice, economice şi ideologice. În consecinţă, factorii de
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conducere trebuie să facă faţă unor provocări pentru care nu sunt întotdeauna 
pregătiţi – nici teoretic, nici practic. Aceste neajunsuri se răsfrâng asupra 
întregului personal, iar efectele sunt, de multe ori negative, în special în privinţa 
stării de spirit a angajaţilor. Comunicarea defectuoasă, incoerenţa în aplicarea 
schimbării, rigiditatea sau ignorarea diferenţelor culturale din interiorul 
sistemului conduc adesea la conflicte între indivizi sau grupuri socio-
profesionale (Armstrong, 1999). Mai mult, se constată o concentrare a eforturilor 
pe direcţia soluţionării aspectelor cuantificabile sau tangibile ale procesului (de 
pildă, resurse financiare sau umane, achiziţii etc.), comparativ cu lipsa unei 
analize comprehensive a factorilor culturali sau etici, mult mai dificil de 
identificat şi examinat, dar cu influenţe profunde asupra eficienţei proceselor 
organizaţionale. 

Lucrarea de faţă îşi propune să facă un pas în acest sens, în speranţa că un 
asemenea demers va încuraja preocupări similare viitoare. 

 
 
„Management” sau „conducere”/„leadership”?  
  
Intenţia de a folosi ambii termeni – management şi conducere – poate fi 

interpretată drept o lipsă de înţelegere a conceptelor. Cu toate acestea, însă, 
nerealizarea distincţiei dintre ele nu se vrea decât o accentuare a strânsei lor 
interdependenţe, cu atât mai mult cu cât lucrarea de faţă nu-şi propune analizarea 
lor teoretico-practică, ci examinarea modului în care ele pot fi puse în slujba 
organizaţiilor multiculturale. De altfel, Mintzberg (1999) notează în acest sens: 
„Leadership înseamnă management. Dacă vrem să funcţionăm la nivel global, n-
ar trebui să începem prin a ne lărgi concepţia asupra managementului?” Mai 
mult, el continuă prin a preciza că actul managerial funcţionează atunci când se 
bazează pe înţelepciune, încredere, devotament, judecată şi conducere legitimă – 
cu alte cuvinte, întrepătrunderea celor două concepte şi la nivel practic. 

Această abordare nu este nici pe departe de dată recentă. Astfel, McLarney 
şi Rhyno (1999) aduc în discuţie felul în care Mary Parker Follett creiona, încă 
de la începutul secolului trecut, imaginea liderului capabil să desfăşoare un act 
managerial performant prin definirea scopurilor organizaţiei, coordonarea 
activităţilor şi anticiparea viitorului acesteia. Autoarea aduce în discuţie 
importanţa naturii dinamice şi interactive a conducerii, ce se materializează în 
comunicare, soluţionarea conflictelor organizaţionale, valorizarea talentelor 
individuale şi armonizarea resurselor grupului pentru realizarea obiectivelor 
organizaţionale. O analiză sumară a responsabilităţilor pe care factorul de 
conducere ar trebui să şi le asume, în viziunea lui Follett, demonstrează că există 
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o suprapunere clară între actul managerial – al cărui scop dominant este creşterea 
performanţei organizaţionale şi cel de conducere – ce furnizează instrumentele 
prin care managementul capătă consistenţă. 

După cum susţin Pindur et al. (1995), deceniile al treilea şi al patrulea din 
secolul trecut readuc în prim plan legătura strânsă dintre management şi 
conducere. Această mişcare a apărut, în principal, ca răspuns la managementul 
ştiinţific dezvoltat de Taylor şi considerat de mulţi ca fiind incomplet şi rigid. 
Prin urmare, managementul a fost analizat din perspectiva psihologiei, motivaţiei 
şi artei conducerii. Studiile motivaţionale ale lui Mayo, Maslow sau McGregor, 
de pildă, vin să susţină şi să completeze teoriile lui Follett privitoare la 
importanţa înţelegerii impactului pe care actul managerial şi conducerea îl 
exercită unul asupra celuilalt. 

O scurtă parcurgere cronologică a teoriilor manageriale până la cele 
contemporane – cum ar fi: abordarea procesuală, abordare sistemică, abordarea 
contingenţială, abordarea strategică sau abordarea bazată pe excelenţă – nu fac 
decât să confirme că performanţa organizaţională este sinergia rezultată din 
management şi leadership. În acest sens, este semnificativă concluzia formulată 
de Kelemen (1995), care susţine importanţa studierii simultane a conceptelor de 
management şi leadership în încercarea de a aplica şi compara actul conducerii 
în două culturi aparent dihotomice: România şi Marea Britanie. Mai mult, 
autoarea trece în revistă principalele abordări ale conceptului de leadership, 
pentru ca apoi să le folosească în examinarea actului managerial în cele două 
ţări: abordarea bazată pe trăsăturile personale ale liderilor (cu concluzia clară că 
liderii se nasc, nu se formează), abordarea bazată pe stilurile de conducere (ce 
porneşte de la analiza contrastivă lider eficient versus lider ineficient), abordarea 
contingenţială (care susţine că fiecare situaţie impune un anumit tip de lider), 
conducerea carismatică (în care contează percepţia pe care o au cei din jur asupra 
liderului), conducerea transformaţională (ce se bazează pe schimbarea reciprocă 
a liderului şi a susţinătorilor) şi conducerea social-constructivistă (care consideră 
că actul de conducere trebuie permanent reinventat şi redefinit). Cu alte cuvinte, 
utilizarea teoriilor de leadership în scopul studierii actului managerial este 
argumentul limpede al interdependenţei dintre cele două concepte. 

Lloyd (1996a) merge mai departe în suprapunerea celor doi termeni atunci 
când propune pentru aceştia o definiţie similară: „abilitatea de a face ca un 
anumit lucru să se întâmple” (pag. 5). Cu toate acestea, autorul este sceptic în 
ceea ce priveşte capacitatea practică a managerilor de a realiza importanţa 
dezvoltării aptitudinilor de leadership şi consideră aceasta ca fiind principala 
provocare căreia trebuie să-i facă faţă şcolile de management (1996b). Acest 
aspect este cu atât mai important cu cât factorii de conducere din zilele noastre – 
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indiferent dacă se numesc manageri sau lideri – au datoria de a-şi centra 
activitatea pe principii şi valori etice. 

Aceeaşi idee a rolului jucat de etică în contextul organizaţional, economic 
şi social contemporan este subliniată de Goyder şi Desmond (2001), care afirmă 
că succesul pe termen lung al unei organizaţii este indisolubil legat de 
moralitatea celor ce o conduc. Fireşte că rolul acestora este unul extrem de 
dificil, deoarece, în acelaşi timp, ei trebuie să facă afaceri profitabile într-un 
mediu concurenţial feroce şi lipsit de etică, dar – susţin autorii – avantajele pe 
termen lung sunt infinite: crearea unei culturi şi a condiţiilor care să le permită 
angajaţilor să contribuie în mod eficient la creşterea performanţei 
organizaţionale. 

În lungul şir al teoreticienilor ce propun examinarea simultană a 
managementului şi a conducerii se situează şi Thite (1999), care subliniază rolul 
esenţial pe care atributele de lider – carisma, comunicarea, crearea spiritului de 
echipă, împuternicirea sau delegarea – îl joacă în asigurarea succesului actului 
managerial, chiar şi în cazul activităţilor pur tehnice. 

Scopul acestei scurte incursiuni în literatura de specialitate care pledează 
pentru utilizarea simultană a celor doi termeni – management şi leadership sau 
conducere – este de a clarifica semnificaţia atribuită acestora pe parcursul 
lucrării de faţă. Departe de a nega importanţa înţelegerii şi studierii separate a 
celor două concepte, prin această discuţie s-a dorit exclusiv eliminarea 
eventualelor neînţelegeri ulterioare. 
  
 

Multicultural versus intercultural 
  
 Continuând aceeaşi direcţie legată de clarificarea termenilor folosiţi în 
contextul prezentei lucrări, se impune explicitarea termenilor de „multicultural” 
(cu varianta „pluricultural”) şi „intercultural”. O primă vedere asupra literaturii 
în domeniu pare a favoriza multiculturalitatea comparativ cu interculturalitatea în 
ceea ce priveşte numărul abordărilor de care fiecare dintre aceste direcţii s-a 
bucurat. Posibila explicaţie ar putea consta în provocările pe care 
interculturalitatea pe implică – aspect ce va fi analizat în continuare. 
 Astfel, numeroşi autori români şi străini (Kelemen, 1995; Lee, 1998; 
Burduş, 1998; Burduş, 2001; Nicolescu, 2001) s-au ocupat de studierea 
diferenţelor culturale dintre naţiuni, precum şi a felului în care acestea se 
manifestă în context organizaţional. Necesitatea demersurilor menţionate a fost 
dată şi de raţiuni teoretice – deci de dorinţa personală a autorilor de a înţelege 
multitudinea şi subtilitatea acestor diferenţe culturale, dar probabil că resortul 
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principal a fost dictat de mediul economic actual, în care globalizarea şi 
internaţionalizarea joacă rolul dominant. Experienţa a arătat că succesele 
remarcabile, dar şi eşecurile răsunătoare înregistrate de companii de renume s-au 
datorat, în multe cazuri, felului în care a fost înţeles şi administrat caracterul 
multicultural al afacerilor (Vlăsceanu, 2003). Au fost identificate modele de 
management caracteristice anumitor zone geografice, autorii vorbind despre deja 
clasicele tipuri de conducere şi comportamente organizaţionale: managementul 
european, managementul american, managementul asiatic (Burduş, 1998; 
Nicolescu, 2001). Fără îndoială că progresele în domeniu sunt semnificative şi cu 
vădită utilitate practică, însă au o tentă statică prin aceea că par a fi fotografii ale 
unei culturi ori incursiuni comparative în două sau mai multe culturi. 
 Complexitatea şi caracterul dinamic al demersului intercultural sunt 
potenţate şi de ramificaţiile acestuia în plan organizaţional. Mai exact, analiza 
interculturală trebuie să includă şi examinarea unor concepte adiacente, cum ar 
fi: motivaţia, puterea, politica organizaţională, conflictul – toate acestea 
influenţând şi fiind influenţate de cultura individuală şi organizaţională (Fincham 
şi Rhodes, 1992; Edelmann, 1993; Banner, 1995; Cheng, 1995; Daniels şi 
Radebaugh, 1996; Buchanan şi Huczinski, 1997; Hatch, 1997;  Appelbaum et al., 
1998; Bagshaw, 1998; Butcher şi Clarke, 1999; Darling şi Walker, 2001; 
Juustila, 2002; Wheeler, 2002). 

 
 
Sensul interculturalităţii în sistemul militar 
 
În afara diversităţii culturale a personalului din organizaţia militară, se 

impune şi clarificarea valenţelor interculturale în raporturile dintre sistemul 
militar românesc şi organizaţii militare din alte medii culturale, ce sunt stabilite 
ca urmare a apartenenţei la NATO.  

Însăşi calitatea de membru NATO a impus necesitatea adoptării unor 
modele culturale străine, dat fiind faptul că “nici un stat nu poate pretinde să 
adere la organizaţia cu caracter semi-închis care este NATO fără a-şi transforma, 
adapta, crea unele principii, structuri şi funcţionalităţi în sensul înţeles deja de 
membrii mai vechi ai Alianţei” (Mureşeanu, 1999, p. 160). Este limpede, aşadar, 
că integrarea a presupus schimburi culturale menite să asigure compatibilitatea 
cu standardele Alianţei, iar termenul care descrie cel mai bine acest proces este 
“interoperabilitatea”, cu alte cuvinte capacitatea de a funcţiona eficient în cadrul 
noului sistem. Dincolo de aspectele pur militare (de exemplu, achiziţia de 
armamente şi echipamente moderne şi performante, pregătire fizică etc.), 
interoperabilitatea se bazează pe schimbări culturale profunde bazate pe modele 
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culturale ce nu sunt întotdeauna asimilabile într-o manieră lipsită de obstacole. În 
asemenea situaţii, actul managerial şi armonizarea diferenţelor culturale sunt cele 
care asigură reuşita organizaţiei prin procedee devenite deja clasice în literatura 
de specialitate (Burdett, 1994; Cook, 1995; Waddell şi Sohal, 1998; Bechtel şi 
Squires, 2001; Kitchen şi Daly, 2002), de pildă împuternicirea (engl. 
empowerment), aplatizarea (engl. delayering) sau crearea şi susţinerea spiritului 
de echipă. Cu toate acestea, se impun flexibilitate şi creativitate în adoptarea 
acestor tehnici manageriale. Astfel, cu toate că spiritul de echipă este considerat 
ca element-cheie al succesului organizaţional (Esquivel şi Kleiner, 1996; 
Appelbaum et al., 1998), acesta poate fi şi un obstacol în calea managementului 
intercultural în cazul în care managerul nu este capabil să recunoască şi să 
valorizeze diferenţele culturale din cadrul întreprinderii. Această idee este 
susţinută şi de Bagshaw (1998), care afirmă că organizaţiile aplatizate, de 
exemplu, sunt mai predispuse eşecului ca urmare a unei atitudini autoprotectoare 
în care fiecare grup socio-profesional ascunde şi păzeşte informaţiile din pur 
egoism. Suntem, astfel, avertizaţi asupra pericolului de a accepta concepte 
acceptate ca fiind pozitive fără adoptarea unei atitudini critice, care să ia în 
considerare particularităţile fiecărei organizaţii. 

Revenind la organizaţia militară privită, în general, ca o structură 
birocratică, strict ierarhizată şi formală (Vlăsceanu, 2003), se pot contura câteva 
ipoteze referitoare la impactul diversităţii culturale asupra actului managerial: 

1. Antagonismele culturale civili-militari, bărbaţi-femei, ofiţeri-
subofiţeri/maiştri militari sporesc probabilitatea conflictelor 
distructive din cadrul organizaţiei.  

2. Cultura organizaţiei militare nu oferă condiţiile necesare unei 
comunicări eficiente între diferitele grupuri socio-profesionale. 

3. Managementul resurselor umane din cadrul sistemului militar – 
cu precădere criteriile de selecţie, promovare şi recompensare – 
nu oferă condiţiile unui management intercultural eficient. 

4. Includerea explicită şi aplicarea practică a principiilor etice pot 
contribui semnificativ la creşterea eficienţei organizaţiei militare. 

 
Concluzii 
 
Fireşte că demersul teoretic prezent trebuie să fie însoţit de studii şi 

analize cantitative şi/sau calitative capabile să explice, măcar într-o anumită 
măsură, impactul diversităţii culturale din sistemul militar românesc.  

Observaţia personală, interviul şi chestionarul ar putea reprezenta 
instrumente adecvate de cercetare, dat fiind faptul că acestea oferă posibilitatea 
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de a colecta atât date cantitative (exprimate procentual, de pildă, în urma 
centralizării răspunsurilor valide din chestionare), dar şi calitative, prin 
interpretarea informaţiilor furnizate de interviuri ori pe baza observaţiilor 
personale. 

În privinţa evaluării datelor colectate, s-ar avea în vedere utilizarea 
combinată a metodelor inductive şi deductive în scopul obţinerii unei imagini cât 
mai cuprinzătoare a realităţii organizaţionale studiate. În plus, triangularea şi 
coroborarea fenomenelor semnalate în procesul cercetării cu teoriile relevante în 
domeniu ar fi menite a contura o interpretare plauzibilă a realităţilor organizaţiei 
militare româneşti. 
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