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Securitate și geopolitică

IMPACTUL STATUTULUI DE NEUTRALITATE
PERMANENTĂ ASUPRA ASIGURĂRII SECURITĂŢII
NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
Veaceslav UNGUREANU *
As a small power, without strategic resources and having especially sub-regional
interests and interests with regional valences, the Republic of Moldova is not able to assure
efficiently its national security by itself. The appropriate solution would be to renounce to
the status of permanent neutrality and to join NATO lately, which through the cooperative
security mechanisms would provide the Republic of Moldova with opportunities to ensure
national security, following the status’ change from security consumer into security provider
worldwide.
Poziţionarea geopolitică a Republicii
Moldova în contextul extinderii NATO şi
UE este destul de ambiguă: pe de o parte,
importanţa sa pentru securitatea europeană şi NATO este mult mai redusă decât cea
a Federaţiei Ruse sau a Ucrainei, dar, poziţia geografică, dimensiunile reduse, existenţa conflictului transnistrean şi fragilitatea statului facilitează eventuala prezenţă
politică sporită a NATO/UE în Republica
Moldova, inclusiv prin preocuparea pentru
unele aspecte ale securităţii naţionale sau
prin prezenţa militară în cazul izbucnirii
unei crize interne. Chiar dacă asigurarea
securităţii naţionale ar trebui să revină în
primul rând factorilor interni, capacitatea
Republicii Moldova de a depăşi cu succes
crizele ce afectează statul este destul de incertă, ceea ce măreşte probabilitatea unei
implicări directe a factorilor externi în
aplanarea problemelor de securitate a Republicii Moldova, pentru a nu permite proliferarea instabilităţii.

Analistul politic V. Lupan este de părere
că asigurarea securităţii naţionale trebuie
tratată prin prisma relaţiilor dintre Republica Moldova şi NATO. Deşi se declară
deseori că relaţiile Republicii Moldova cu
NATO se bazează pe statutul său de neutralitate, acest statut, de fapt, presupune şi
responsabilităţi. Una din responsabilităţile
fundamentale ale unui stat neutru este că
acesta nu poate fi doar un consumator de
securitate, statutul de neutralitate a însemnat istoric că statul în cauză a furnizat mai
multă securitate decât statele beligerante.
Statul neutru, de asemenea, nu are o altă
„umbrelă” de securitate care să-i asigure
protecţie la diverse ameninţări şi trebuie
să fie pregătit financiar şi militar să îşi asigure neutralitatea. În aceste circumstanţe,
s-a ajuns la adoptarea IPAP, care va asigura
dezvoltarea unei structuri de securitate puternică, europeană în Republica Moldova.
Însă, deşi IPAP asigură un fundament solid
pentru reforma Sectorului de Securitate în

* Veaceslav UNGUREANU – doctor în politologie, Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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Moldova, viitorul acestuia depinde de mai
mulţi factori. Una din problemele de securitate cu care se confruntă Republica Moldova este conflictul transnistrean. Încercările
de a soluţiona acest conflict adesea au interferat cu planurile stabilite de apărare şi cu
reforma sectorului de securitate, de fapt şi
cu obiectivele politicii externe. Pe parcursul
anilor 2007–2008, în opinia lui V. Lupan,
au avut loc cele mai dramatice schimbări
în acest sens. Iniţiativele prezentate de către
autorităţile centrale la 10.10.2007 vorbesc
despre demilitarizarea totală a Republicii
Moldova în contextul măsurilor de consolidare a încrederii pentru obiectivul soluţionării conflictului transnistrean. În acelaşi
timp, se încerca soluţionarea conflictului
direct cu Federaţia Rusă, în baza unui pachet de documente, pe lângă care măsurile de consolidare a încrederii aveau un rol
important. În circumstanţele în care evoluţia propunerilor din 2007 nu era clară, iar
Federaţia Rusă cerea oprirea cooperării cu
NATO, Republica Moldova oficial a redus
implementarea IPAP la nivel de proiect tehnic, ulterior în 2010 perfectându-l în a doua
variantă precizând dezvoltarea acţiunilor
planificate anterior, dar şi includerea unui
nou obiectiv cu privire la reforma sectorului de securitate şi apărare în vederea sporirii nivelului de transparenţă şi eficienţă a
acestuia.
V. Lupan susţine în continuare că proiectele de demilitarizare sau asigurare a neutralităţii invocate în asemenea circumstanţe
nu sunt valabile pentru Republica Moldova.
Din 27 de state demilitarizate, aproximativ
20 sunt insule, celelalte sunt state în care a
avut loc răsturnări militare de guvern, cum
e cazul Costa Rica, sau sunt insignifiante,
precum Vatican sau San Marino. În ce priveşte statele neutre, Austria a negociat neutralitatea sa în schimbul aderării la spaţiul

occidental al UE, iar Suedia şi Finlanda au
început procesul de dezbateri publice în
privinţa renunţării la neutralitatea lor de
câţiva ani în urmă. Acest proces a fost grăbit
în urma războiului Federaţiei Ruse împotriva Georgiei din luna august 2008, după care
Ministrul de Externe finlandez a cerut un
loc la masa de discuţii NATO[1].
Potrivit cercetăturului românn D. Dungaciu, problema neutralităţii Republicii
Moldova există, odată ce „de fiecare dată
când un moment de criză geopolitică apare în regiune, autorităţile centrale încep să
vorbească despre neutralitatea Republicii Moldova”. În situaţia în care „ocupaţia
militară trebuia să poarte un nume, a fost
denumită neutralitate”, căci, spre deosebire
de Elveţia, Austria sau Finlanda, „neutralitatea Republicii Moldova este consecinţa
unei înfrângeri, nu a unei decizii libere”,
pentru că „neutralitatea Republicii Moldova este raţionalizarea unei stări de fapt,
adică o tentativă de a explica, defini ulterior un fapt petrecut peste capacitatea de
control a Republicii Moldova”. Pentru a se
ajunge în situaţia statelor menţionate mai
sus şi în cazul Republicii Moldova, este nevoie incontestabil de câteva lucruri: 1. de
retragerea trupelor străine care staţionează
pe teritoriul său fără acceptul statului „gazdă”; 2. de o dezbatere corectă şi transparentă despre neutralitate în rândul cetăţenilor
Republicii Moldova; 3. purcedere la stabilirea unor garanţii pentru implementarea
unei eventuale decizii de neutralitate asumată şi acceptată colectiv. Ideea însăşi de
„garanţii internaţionale permanente” este
un sofism menit să raţionalizeze, pentru
a două oară, ocupaţia rusească a regiunii
transnistrene din Republica Moldova, şi de
data aceasta cu mâinile occidentale [2].
V. Juc exprimă supoziţia că neutralitatea permanentă proclamată unilateral şi
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menţinută prin propria voinţă, n-a contribuit până la moment la valorificarea
obiectului strategic urmărit, fiind sfidată
şi depreciată de prezenţa forţelor militare
străine pe o parte din teritoriul său, chiar
dacă provizoriu se află sub controlul autorităţilor secesioniste. Deşi a încălcat permanent statutul Republicii Moldova de stat
neutru, Federaţia Rusă încurajează menţinerea acestei calităţi, dar urmărind obiectivele sale în condiţiile apropierii euroatlantice a Ucrainei până la începutul anului
2010 şi a Georgiei [3, pp. 206-207].
Evident, nici pe departe nu sunt lipsite
de temei şi relevanţă concluziile lui A. Olaru, potrivit cărora neutralitatea Republicii
Moldova şi staţionarea trupelor ruse pe
teritoriul ei reprezintă cele două interese
importante ale Federaţiei Ruse pe care le
va încerca să le implementeze pe cât este
posibil, completându-le reciproc pentru a
fi promovate concomitent. Aceste supoziţii
sunt confirmate şi de politologii ruşi, care
susţin că strategia Federaţiei Ruse este de a
forma un cordon din state neutre în jurul
său, astfel protejându-şi hotarele de impactul direct cu NATO. Alte idei ruseşti aduc
în discuţie din nou, ca şi în Memorandumul Kozak din 2003, dorinţa Federaţiei
Ruse era să-şi staţioneze trupele în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
pe un termen nedefinit[4]. Prin urmare,
pentru a asigura respectarea neutralităţii
Republicii Moldova, se impune ca Rusia
să-şi onoreze angajamentele asumate şi
să evacueze trupele, armamentele, muniţiile şi echipamentul neîntârziat, ordonat
şi complet. Efectele benefice aşteptate din
realizarea statutului de neutralitate permanentă autoproclamată s-au dovedit a fi iluzorii, dat fiind faptul că însuşi proiectul a
fost conceput şi dezvoltat ca un model ideal, autosuficient şi fetişizat, în special prin
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Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, pe motivul că această calitate
„nici nu reflectă realitatea, nici nu reprezintă o formulă consacrată internaţional,
nici nu are o explicare concretă”. Statutul
de neutralitate consfinţit constituţional nu
asigură în regim automat securitatea naţională a Republicii Moldova, iar rezultatul
cel mai important se dovedeşte a fi neparticiparea la procesele de cooperare militară
din cadrul CSI [5, p. 34]. Argumentele în
favoarea neutralităţii Republicii Moldova,
cu referinţă la statele neutre cum sunt Elveţia, Austria şi Finlanda, care au profitat de
o stabilitate şi dezvoltare economico-financiară, nu sunt relevante pentru Republica
Moldova. Neutralitatea elveţiană este înţeleasă diferit de analiştii moldoveni decât
de cei elveţieni. O astfel de scăpare era de
aşteptat, pentru că Republica Moldova nu
a pornit de la ideea neutralităţii ca o soluţie
garantată pentru asigurarea securităţii sale
militare şi economice, dar de la o idee provizorie de eliberare a teritoriului şi deschiderea altor opţiuni de abia după retragere.
Astfel, experţii guvernamentali au încercat
să adapteze neutralitatea elveţiană, austriacă, finlandeză la condiţiile Republicii
Moldova, fără să analizeze implicaţiile de
durată pentru ţară.
Spre deosebire de aceste state, Republica Moldova nu şi-a asigurat o neutralitate
garantată. Condiţiile istorice ale Republicii
Moldova din perioada 1991–1992 au fost
diferite de cele elveţiene, ca şi motivele
pentru declararea neutralităţii. Neutralitatea Republicii Moldova este una declarată
(de ea însăşi) şi nu este garantată de nimeni
în cazul unei evoluţii militare. Un alt argument important pe care foarte puţină lume
îl menţionează în Republica Moldova este
că neutralităţile Austriei şi Finlandei au
fost negociate de URSS şi Occident. Neu-
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tralitatea acestor două state a fost schimbată pe o susţinere economică occidentală şi
prezenţa acestor două state în sfera de influenţă occidentală. Ori în cazul neutralităţii pe care o propune Federaţia Rusă acum,
Republicii Moldova îi revine rolul unei zone-tampon din sfera de influenţă rusească,
respinsă de Republica Moldova. Enunţarea
de către A. Olaru a argumentului economic, dar cu implicaţii în plan militar, de
asemenea este relevant în cazul Republicii
Moldova. Astfel, cheltuielile militare în statele neutre pornesc de la aproximativ 0,9%
(Austria) până la 1,7% (Suedia) din PIB,
ceea ce înseamnă între trei şi şase mlrd de
Euro. Republica Moldova este incapabilă
să asigure câteva mlrd de euro anual pentru apărare. Prin urmare, un eventual argument că Republica Moldova poate să-şi
asigure neutralitatea singură de asemenea
nu este valabil. A. Olaru este de acord cu V.
Lupan, care susţine că conceptele de neutralitate adoptate de către statele europene
nu mai sunt considerate la zi. Astfel, toate
au aderat la PfP al NATO, iar Finlanda a
demarat discuţii aprinse despre necesitatea
de a abandona statutul său de neutralitate
impus tot de Federaţia Rusă anterior. Finlanda actualmente examinează opţiunea de
a intra în NATO sau să aştepte crearea unui
mecanism viabil de apărare comună a UE la
care să adere. În acest context se discută şi
aderarea la un NATO pe care comunitatea
europeană l-ar prelua şi transforma într-un
sistem de apărare comună a UE. Aderând
la UE, Republica Moldova va putea beneficia de mecanismele de securitate oferite de
către UE. Dacă, însă, UE nu va crea un mecanism viabil, unica alternativă europeană
va rămâne ca şi până acum NATO. Prin
urmare, modelele de neutralitate elveţian,
austriac şi finlandez, la care deseori se face
referinţă nu mai sunt actuale şi nici nu pot

fi comparate cu cel propus Republicii Moldova de către Federaţia Rusă [6].
Potrivit lui A. Rácz, abordarea subiectului privind fortificarea securităţii militare a
Republicii Moldova prin prisma evenimentelor din Georgia apare necesitatea reevaluării riscurilor asupra securităţii cauzate de
conflictele separatiste, din perspectiva militară. O astfel de reexaminare este importantă pentru Republica Moldova din două
motive. În primul rând, superioritatea Armatei Naţionale a Republicii Moldova asupra forţelor armate ale regiunii separatiste
nu este nici pe departe evidentă. În al doilea
rând, Federaţia Rusă şi-a exprimat foarte
clar intenţia de a împiedica integrarea Republicii Moldovei în spaţiul euroatlantic,
dar şi dorinţa de a legaliza prezenţa trupelor ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova.
Deşi Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, deja în vigoare, prevede
neutralitatea permanentă a statului, condiţiile descrise mai sus nu sunt deloc favorabile pentru menţinerea unei neutralităţi
reale şi viabile. Neutralitatea ar fi o opţiune doar atât timp cât un stat ar fi în stare
să-şi asigure securitatea militară la un preţ
rezonabil. Acesta nu este cazul Republicii
Moldova. Luând în consideraţie situaţia
economică din prezent, unde orice creştere
semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, care constituie doar 0,5% din bugetul
statului, nu este deloc reală. Spre exemplu,
un alt stat neutru din Europa, ca Finlanda,
cu o populaţie asemănătoare după mărime
(aproximativ 5 mln), cheltuieşte 1,5% din
PIB pentru apărare, acest indice fiind mult
mai înalt decât cheltuielile Republicii Moldova, deşi pe teritoriul Finlandei nu există
niciun conflict separatist. Cu toate acestea,
chiar dacă beneficiază de aceste condiţii
favorabile, Finlanda se gândeşte serios să
avanseze spre statutul de membru deplin al
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NATO, doar din simplul motiv că se simte
ameninţată de ambiţiile şi capacităţile militare ale Federaţiei Ruse. Aşadar, potrivit
lui A. Rácz, Concepţia Securităţii Naţionale nu este capabilă să răspundă adecvat la
situaţia de securitate cu care actualmente
se confruntă Republica Moldova [7]. În
opinia noastră, acceptarea de către Republica Moldova a unui statut de neutralitate permanentă, care prin definiţie exclude
posibilitatea unei cooperări mai strânse cu
NATO, ar limita instrumentele de interacţiune şi finalitatea cooperării propriu-zise.
În accepţia lui S. Troebst, intervenţia militară a Federaţiei Ruse asupra Georgiei a
demonstrat că conceptul de „străinătate
apropiată” nu este unul superficial, ci poate deveni o realitate dură faţă de cei care
vor sta în cale ambiţiilor ruseşti. Aceasta
readuce în atenţia opiniei internaţionale
insurgenţa din regiunea transnistreană, în
care factorul rusesc este prezent sub mai
multe aspecte. În termeni militari, Republica Moldova nu poate face faţă capacităţilor
militare ale Federaţiei Ruse. Un scenariu
maximal negativ nu ameninţă direct Republica Moldova, deşi necesitatea integrării
statului într-un sistem stabil de alianţă militară este condiţia esenţială pentru protejarea contra unor riscuri potenţiale şi curente legate de situaţia Republicii Moldova [8].
Potrivit lui J. Bugajski, neutralitatea statelor
pe parcursul confruntării dintre Vest şi Est
din perioada Războiului Rece nu mai emite
un semnal de independenţă şi libertate în
acţiuni. Aceasta presupune o vulnerabilitate deosebită faţă de presiunile exercitate
de Federaţia Rusă, infiltrarea ameninţătoarea a serviciilor secrete ruse, a grupărilor
economice şi mafiote şi o îndepărtare de
proiectele europene şi Trans-Atlantice.
Drept rezultat, neutralitatea presupune
izolare şi pierderea suveranităţii [9]. Prin
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urmare, supoziţia precum că în condiţiile
geopolitice actuale neutralitatea nu asigură securitatea statului la parametri înalţi,
este susţinută şi de G. Istvan. El remarcă
pe bună dreptate că neutralitatea nu mai
este percepută ca un concept valid şi aplicabil, care ar totaliza interesele unei naţiuni
într-o lume în care competiţia ideologică a
Războiului Rece a luat sfârşit. Actualmente,
Europa nu mai este definită în termeni politici, iar securitatea internaţională şi relaţiile economice au devenit atât de complexe,
încât izolarea de aceste sisteme existente a
devenit un lux de nepermis, ori chiar imposibil de atins fără ca statele să-şi piardă
elemente vitale pentru propria lor existenţă inclusiv suveranitatea ori cetăţenii. Este
cert faptul că stabilitatea şi progresul politic
nu este uşor de obţinut, iar circumstanţele istorice ale marilor puteri şi ale marilor
garanţi nu se mai aplică. Deşi oficial nu
se mai pune problema sferelor de influenţă, o decizie majoră stă în faţa Republicii
Moldova – cea de a alege între integrarea
în structurile NATO cu beneficiile, dar şi
provocările sale, sau confruntarea unor
scenarii neclare ce vor apărea ulterior [10].
În accepţia lui L. Movchanyuk, de regulă, adepţii „neutralităţii” consideră că e
posibil să exerciţi această politică de neutralitate în condiţiile în care cheltuieşti
mai puţin în scopuri defensive şi aloci mai
multe resurse în raport cu aderarea la anumite uniuni politice. În opinia lor, acest tip
de politică e mai favorabil statului şi poate
asigura apărarea şi securitatea acestuia pe
deplin. Argumentul major al acestora e că
în cazul apartenenţei la o alianţă militară,
orice stat poate fi implicat în conflicte militare ce nu privesc nemijlocit interesele statului respectiv. De fapt, nu există exemple
care ar demonstra că refuzul de a participa
la un sistem colectiv de securitate ar fi aju-
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tat un stat să-şi asigure integritatea teritorială şi să-şi soluţioneze conflictele. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial,
declararea neutralităţii nu a apărat state ca
Belgia, Olanda sau Norvegia, acestea fiind
ocupate de armata germană nazistă, ceea
ce demonstrează convingător că, în caz de
conflict, nimeni nu va apăra un stat neutru.
În aceste condiţii, afirmaţia precum că varianta neutralităţii este calea cea mai bună
de evitare a conflictelor şi de asigurare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale, în care
interesul naţional este protejat, prezintă
un argument fals şi lipsit de convingere. În
cazul proclamării neutralităţii, nu ar trebui
să existe forţe şi baze militare pe teritoriul
acestui stat. Dacă un anumit stat îşi declară
neutralitatea fără a respecta aceste condiţii,
nu există niciun motiv legal prin care o asemenea neutralitate ar putea fi recunoscută
de ONU sau alte organizaţii internaţionale,
care, de altfel, şi-ar încălca propriile principii, iar reputaţia dreptului internaţional ar
avea de suferit. Neutralitatea nerecunoscută doar deteriorează statutul de securitate a
statului. Pe lângă aceasta, proclamarea neutralităţii poate intensifica potenţialele aspiraţii ale statelor vecine vizavi de teritoriul
acestui stat, deoarece, în caz de conflict,
acesta nu va fi apărat de nimeni [11].
J. Sherr exprimă opinia precum că încheierea unui eventual acord cu privire la
reconfirmarea/recunoaşterea neutralităţii,
interpretarea prevederilor acestuia nu va
fi o decizie suverană a Republicii Moldova.
Neutralitatea, spre deosebire de statutul de
ţară nealiniată, reprezintă un statut codificat de dreptul internaţional care se bazează
pe tratate, iar aceste tratate trebuie să fie în
mod adecvat percepute de către toţi actorii
relevanţi. De obicei, există şi garanţi ai statutului de neutralitate. În cazul Republicii
Moldova trebuie să fim conştienţi de faptul

că interpretarea prevederilor statutului de
neutralitate o va face statul mai puternic,
or acesta nu este Republica Moldova, ci Federaţia Rusă. În acest caz, există riscul ca
statutul de neutralitate convenit cu Federaţia Rusă va impune Republica Moldova
să stopeze întregul proces de cooperare cu
NATO. Actualmente, există un cadru de
cooperare şi mecanisme concrete pentru
amplificarea acestor relaţii. În viziunea interlocutorilor principali ai Republicii Moldova, cei din Federaţia Rusă şi din regiunea
secesionistă exclud continuarea unor astfel
de forme de cooperare, deoarece ei percep
orice formă de relaţie cu NATO ca o violare
a statutului de neutralitate. De asemenea, J.
Sherr consideră că neutralitatea Republicii
Moldova nu trebuie să conducă la renunţarea forţelor armate. Acest lucru nu l-a făcut Finlanda în perioada Războiului Rece.
Elveţia, după cum se ştie, are forţe armate
foarte puternice şi eficiente capabile să apere statul. Austria, într-adevăr, nu a avut forţe armate impresionante, dar acest lucru s-a
datorat faptului că neutralitatea austriacă a
fost garantată în perioada Războiului Rece
de aşa-numita „balanţă de teroare” şi toată
lumea era conştientă că violarea acesteia
ar fi condus la un al treilea război mondial
în Europa. Aşadar, pot fi puse la îndoială
presupusele merite pentru care Republica
Moldova ar fi dispusă atât de uşor să renunţe la forţele sale armate care întotdeauna au
constituit un atribut de bază al unui stat suveran [12].
I. Chifu defineşte neutralitatea ca o opţiune discutabilă atunci când există credinţa
unei posibilităţi de soluţionare în timp real
a conflictului transnistrean şi a existenţei
Republicii Moldova ca stat neutru, după
model elveţian, în mijlocul unei oaze de
securitate asigurată de cineva. Situarea geografică a statului nu permite o asemenea
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variantă, iar implicaţiile structurilor de
securitate, de apărare, precum şi controlul
general al fostei metropole sunt încă extrem
de prezente în structurile de securitate ale
Republicii Moldova, de aceea este necesară
o garantare a securităţii pe alte principii. De
altfel, nu e posibil ca un stat de periferie sau
de tampon între două blocuri să-şi poată
asigura securitate prin sine însuşi şi prin
garanţii de neutralitate, cu atât mai mult astăzi, când neutralitatea a rămas o realitate
de factură istorică şi nu un concept cu care
operăm în materie de securitate în regiunea postsovietică, spaţiu în care realitatea
din teren exclude şi o adaptare a modelului
indicat [13]. I. Mastac exprimă opinia că
statutul de neutralitate permanentă prevede
abţinerea statului de la aderarea la blocuri
sau alianţe militare. Totodată, fiecare stat,
şi mic, şi mare, poartă o anumită responsabilitate privitor la menţinerea stabilităţii
şi securităţii, atât proprii, cât şi regionale,
internaţionale etc. Dar având în vedere că
armata este elementul de bază în menţinerea stabilităţii şi securităţii statelor, cu atât
mai mult creşte responsabilitatea statelor
neutre pentru întreţinerea trupelor militare
proprii în scopul asigurării statutului lor de
neutralitate [14, p. 8].
N. Osmochescu exprimă o supoziţie
contradictorie, potrivit căreia deşi a pornit
mai curând dintr-un impuls conjunctural
intern, decât de la un concept clar de politică externă, neutralitatea Republicii Moldova a devenit azi un potenţial element al
geopoliticii europene, element care, fără
a-i exagera importanţa, nu poate fi eliminat pe neobservate din calculul securităţii
continentale. Federaţia Rusă este unica
ţară căreia nu-i convine statutul de neutralitate şi independenţă al Republicii Moldova. Argumentele ei pot fi extrase din declaraţiile anti-NATO şi din doctrina CSI, care
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include teritoriul postsovietic în spaţiul
„intereselor vitale” ale ei. N. Osmochescu
consideră că neutralitatea permanentă a
Republicii Moldova constituie un element
esenţial al securităţii naţionale, precum şi
un element al securităţii colective în Europa, totodată insistând asupra faptului
că mai devreme sau mai târziu statutul de
neutralitate permanentă a Republicii Moldova va fi recunoscut atât în relaţiile bilaterale, cât şi în cele multilaterale, precum
şi de ONU şi organizaţiile internaţionale
regionale, membru al cărora este Republica Moldova [15, p. 182-183]. De asemenea, V. Pleşca ocupă o poziţie consecventă,
susţinând că experienţa Austriei a îmbogăţit considerabil practica contemporană
a instituţiei neutralităţii permanente cu
elemente noi, demonstrând că fiecare stat
trebuie sa-şi propună o formă proprie a
neutralităţii care să răspundă necesitaţilor de ordin intern şi extern ale statului şi
poate să se modifice în timp. Prin urmare,
Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova reflectă în mod explicit evaluarea realistă generala a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în
care operează Republica Moldova, defineşte obiectivul politicii statului în domeniul
securităţii naţionale şi liniile directoare în
acest domeniu, valorile general umane şi
principiile ce urmează a fi promovate şi
protejate de stat şi reconfirmă ireversibilitatea cursului de integrare europeana a
Republicii Moldova [16].
În opinia lui P. Felghengauer, Republica Moldova, promovând ideea neutralităţii, exclude de fapt menţinerea trupelor
ruse pe teritoriul naţional. O asemenea
variantă nu convine Federaţiei Ruse, însă
este foarte bine să se păstreze statutul de
neutralitate şi să nu se adere la NATO. Dar
trebuie să existe şi garanţii în acest sens,
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iar Federaţia Rusă crede că cea mai bună
şi mai sigură garanţie este menţinerea
trupelor ruse în regiunea transnistreană
[17]. O. Nantoi consideră că prin astfel
de acţiuni de garanţie Federaţia Rusă nu
recunoaşte neutralitatea permanentă a Republicii Moldova şi sfidează acest principiu [18]. Conform analizelor efectuate de
R. Gorincioi, promotorii neutralităţii se
axează pe compararea Republicii Moldova cu situaţia geopolitică şi geostrategică
a altor state neutre din Europa. Falsitatea
acestor similitudini este evidentă, deoarece niciunul din statele neutre din Europa
nu se confruntă cu problema secesionismului, a instabilităţii politice, economice
şi a puternicii presiuni ruseşti. Amplasarea geopolitică a fiecăruia din cele cinci
state neutre este total diferită, dar cu mult
mai avantajoasă decât a Republicii Moldova. Proclamarea neutralităţii lor a avut
loc în contexte istorice diferite, urmărind
scopuri politice clare şi beneficiind de garanţii externe pentru realizarea acestora.
Nivelul de dezvoltare economică şi puternica atractivitate investiţională a acestor
state se datorează prezenţei lor în UE şi în
imediata vecinătate a NATO. Acestea nu
au dispute teritoriale cu vecinii şi nici un
potenţial destabilizator intern ce emană
riscuri şi ameninţări la adresa securităţii
regionale. Din aceste şi alte raţiuni politice, economice şi sociale, elitele politice din
Republica Moldova ar trebui să conştientizeze şi să promoveze cu fermitate vectorul
aprofundării relaţiilor Republicii Moldovei cu NATO [19].
În opinia noastră, ar fi oportun pentru
asigurarea securităţii naţionale a Republi-

cii Moldova demararea procesului naţional
şi al diplomaţiei populare de informare a
maselor largi prin intermediul dezbaterilor
publice privind renunţarea la statutul de
neutralitate permanentă şi ulterior aderarea la NATO. Republica Moldova fiind o
putere mică, lipsită de resurse strategice
şi având interese mai cu seamă de nivel
subregional şi cu valenţe regionale, nu este
în măsură să-şi asigure eficient securitatea naţională de sine stătător. Soluţia recomandabilă este aderarea la NATO, care
prin intermediul mecanismelor securităţii
cooperative ar oferi Republicii Moldova
oportunităţi pentru asigurarea apărării şi
securităţii naţionale, urmărind modificarea statutului din consumator în furnizor
al securităţii în plan mondial.
Aşadar, posibilităţile politico-militare
oferite de NATO şi UE pot determina consolidarea securităţii naţionale a Republicii
Moldova, iar angajamentele asumate vor fi
amplificarea interoperabilităţii şi ataşarea
la standardele NATO. În acest sens, Republica Moldova este interesată să materializeze un cadru de relaţii mult mai dezvoltat
cu structurile de securitate europene, care
ar constitui nu doar un factor de stabilizare
a statului, dar şi un instrument-cheie al integrării ei europene, aşa cum, implementarea prevederilor IPAP-ului actualizat, prin
prisma căruia va continua procesul reformelor democratice, instituţionale şi de
apărare, ce vor contribui la realizarea dezideratului european al Republicii Moldova.
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Abordari teoretico-conceptuale ale
doctrinei militare
Svetlana CEBOTARI *
Doctrina militară (de la lat. doctrina – învăţătură) se formează obiectiv reieşind
din ansamblul factorilor politici şi economici interni şi externi, a poziţiei geografice, a
posibilităţilor reale a statului. În prezent, doctrinele militare ale statelor sunt determinate
de schimbările care au loc pe arena internaţională, de situaţia politică militară existentă pe
mapamond. De facto, suntem martori ai schimbărilor epocii, rezultatele cărora coincid cu
transformările care au loc pe arena internaţională. Esenţa acestora rezultă în tranziţia de
la contradicţiile dure ale celor două blocuri conduse de ex-URSS şi SUA, la un nou model al
relaţiilor interstatale, principalele particularităţi ale căreia sunt: dispariţia factorului ideologic
dintre Est şi Vest, formarea treptată a unui spaţiu comun, mondial, conform cerinţelor de
piaţă; trecerea de la lumea bipolară la sistemul de relaţii multipolare, ieşirea pe prim plan
în politica mondială a contradicţiilor geopolitice, interetnice, interstatale şi religioase. În
prezent are loc o nouă apreciere a ameninţărilor şi pericolelor de ordin militar, se creează noi
structuri efective ale securităţii globale, europene şi naţionale. Toate acestea sunt condiţionate
de necesitatea reevaluării politicii militare şi a principiilor de formare a forţelor militare.
1. Doctrina militară a statului, conţinutul şi mecanismele de realizare
Actualmente, în procesul elaborării
doctrinei militare apar un şir de dificultăţi
vizând comprehensiunea acestui concept.
Principala cauză constă în faptul că nu
toţi cercetătorii recunosc legalitatea unei
asemenea categorii. Necesitatea renunţării
de la conceptul de „doctrină militară” este
înaintată de adepţii gândirii proamericane
şi prooccidentale, motivând prin faptul că
în Occident termenul dat este utilizat întrun sens mai larg, care include toate opiniile
vizavi de problemele politico-teritoriale, de
exemplu, „doctrina lui Trumen”, „doctrina
lui Brejnev”. Drept continuare a acestei idei
se menţionează că în prezent SUA dispune
nu de doctrină militară, dar de „Strategia
Nord-Atlantică militară a SUA”, iar blocul

Nord-Atlantic dispune de „Noua concepţie
strategică a NATO”.
Lipsa conceptului „doctrină” în literatura de specialitate americană nu poate servi
drept pretext de a nega existenţa sa. Astfel,
în Enciclopedia Britanică nu figurează termenul de „ştiinţă militară”, însă aceasta nu
exclude existenţa însăşi a ştiinţei care însumează cunoştinţele în domeniul militar. În
Occident conţinutul termenilor militari se
apropie de cel al doctrinei militare. În Ghidul termenilor militari al Ministerului Apărării al SUA (1986), sensul doctrinei militare
este determinat ca: „principii fundamentale
de care se conduc forţele armate sau elementele acestora în activitate, scopul căreia
rezidă în realizarea intereselor naţionale [1].
În perioada sovietică baza teoretico-ştiinţifică a doctrinei militare a fost elaborată

* Svetlana CEBOTARI – doctor în politologie, conf. univ., cercetător ştiinţific, Academia Militară
a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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imparţial. Nu au existat cercetări, lucrări
în care să fie într-o formă sistematizată,
determinată esenţa şi natura conceptului
„doctrină”. Acest moment este cauzat de însăşi faptul că doctrina militară este deseori
confundată cu direcţia politică a statului
de înarmare. Astfel, examinând termenul
de,,doctrină militară’’, pot fi evidenţiate următoarele aspecte.
În primul rând, doctrina militară era
examinată ca o categorie istorică, principala atenţie fiind acordată studierii dezvoltării
conţinutului său la diferite etape. Ca obiect
de cercetare erau probleme legate de dezvoltarea militară a statului şi lupta pentru
înarmare: scopurile politice şi strategicomilitare; caracterul statului pentru război;
crearea forţelor militare, pregătirea tehnică. Aceste cercetări au permis de a scoate în
relevanţă unele legităţi – formularea legilor
războiului şi a luptei armate, a aprecia dependenţa armatei de nivelul de dezvoltare
economică. Însă o abordare din punct de
vedere istoric nu permite de a determina
esenţa doctrinei militare. De aceea, apare
necesitatea de a o examina şi ca pe o teorie
ştiinţifică. În realitate, în ex-URSS aceasta
se dezvoltă începând cu anul 1920, când, în
urma discuţiilor ştiinţifice, este formulată
definiţia oficială a doctrinei militare.
Cel de-al doilea aspect. Deseori apare întrebarea: „De ce trebuie de evidenţiat
doctrina militară drept o categorie autonomă, de sine stătătoare, în cazul când există teoria militară şi ştiinţa militară? Totul
constă în faptul că ştiinţa militară include
în sine ansamblul ideilor teoretico-militare, care pot fi nu doar diferite, dar deseori
şi contradictorii. Însă, cu toate că sunt diverse, dezvoltarea şi pregătirea forţelor armate este imposibilă în afara acestora. În
practică, din multitudinea opiniilor este
necesar de a alege cele mai eficiente, care să
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corespundă realităţilor politico-economice ale statului. De aici şi apare necesitatea
existenţei doctrinei militare a statului, care
nu este o ramură autonomă a ştiinţei, dar
care doar include în sine opiniile principale, care sunt puncte de reper pentru organele de stat şi instituţiile militare.
Cel de-al treilea aspect rezidă în faptul
că doctrina militară se axează pe întreg
sistemul cunoştinţelor politico-militare şi
teoretico-militare, şi nu doar pe ştiinţa militară. Sub aspect practic, ea reiese din deciziile concrete politice, a hotărârilor politice
şi militare a conducerii (administraţiei)
militare. Însă, după cum ne demonstrează
practica istorică, doctrinele militare nu pot
fi pur şi simplu proclamate sau impuse. Ele
trebuie corect să exprime esenţa şi spiritul
acţiunilor militare la etapa contemporană,
să pătrundă în conştiinţa societăţii şi a forţelor militare, să fie acceptate din interior
de către cadrele militare.
Al patrulea aspect. În doctrina militară este făcută distincţie între aspectul politic şi militar-tehnic. Unii cercetători ca
V.Petrenco, înaintează ideea de a exclude
aspectul politic din doctrină, considerând
că acest rol îl are politica militară. Această idee este susţinută şi de D.Afinoghenov,
care de asemenea presupune că acest aspect al doctrinei este depăşit[2].
Renunţând la nivel statal de ideologizarea tuturor laturilor vieţii sociale, nu este
bine-venit ca în mediul militar, să existe
orientări politice şi ideologice, cu atât mai
mult divizarea doctrinei militare în două
aspecte – politică şi militar-tehnică.
Înâi de toate, rolul principal al politicii
cu referire la anumite probleme militartehnice este enorm, şi dacă e să reieşim din
viaţa reală, atunci se poate de menţionat:
domeniul politicii externe din punctul de
vedere al orientării occidentale rămâne
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a fi nu mai puţin ideologizat. De asemenea, autorul, examinând baza politică a
doctrinei militare, involuntar recunoaşte
existenţa acestora. Indiferent de opinia vizavi de doctrina politică, în societate apare
necesitatea de a exprima, într-o formă sau
alta, atitudinea faţă de aspectele politice
ale problemelor legate de apărarea statului,
societăţii. Aceasta se referă la război şi la
mijloacele de evitare a războiului, conflictelor, a opiniilor cu referire la ameninţările
de război, a scopurilor politice care vizează
apărarea ţării. Incluzând în sine elemente
ale politicii militare, ele îşi găsesc locul în
doctrină, indiferent de faptul că le recunosc
sau ba. De asemenea, indiferent de caracterul războiului (global, local), de mijloace utilizate (simple, arme nucleare), ea va
rămâne o continuare a politicii cu suport
militar, indiferent de gradul de realizare a
obiectivelor înaintate[3].
Cel de-al cincilea aspect se axează pe caracterul ameninţărilor militare ca aspect al
doctrinei militare. În prezent, această problemă este simplificată în cazul când apar
întrebări de genul: „Cine concret va ataca?”,
„Ce şi de cine trebuie să ne apărăm?”. În
realitate, totul este cu mult mai complicat. De exemplu, în anii 20-30 ai secolului
trecut, era greu de presupus, cine concret
putea ataca ex-URSS-ul; dar aceasta nu a
scos de pe agenda de lucru problema privind apărarea ţării. Schimbări esenţiale nu
s-au produs nici în prezent. Cine, de exemplu, intenţionează să atace SUA? O astfel
de ameninţare pentru SUA nu există. Nu
SUA este o putere mondială, care nu intenţionează să cedeze poziţia nimănui? Din ce
cauză apar conflictele armate şi războaiele?
Apar din cauza că interesele naţionale ale
unui stat se ciocnesc, se contrazic cu interesele naţionale ale altui stat sau grup de
state. Drept rezultat apare ameninţarea care

nu exclude utilizarea forţei armate. Practica
şi viaţa reală (în special în perioada postrăzboi, în Golful Piersic, conflictele din
Iugoslavia şi alte regiuni, inclusiv pe teritoriul fostei URSS) ne mărturisesc că până
în prezent nimeni nu a putut evita forţa şi
arsenalul politic.
Un alt aspect al doctrinei militare rezidă în faptul că ea reflectă esenţa şi direcţiile
sale, în special atitudinea statului faţă de
război, metodele utilizate în scopul asigurării securităţii, a regimului politic, a scopurilor politicii interne şi externe.
Se consideră ca definiţie a doctrinei militare care reflectă sistemul de idei, păreri,
opinii privind evitarea războiului, construcţiile de apărare, pregătirea statului şi a
forţelor militare pentru apărarea ţării, dar
şi mijloacele de pregătire şi de ducere a războaielor. Însă, în prezent, problema privind
apărarea ţării capătă o conotaţie mai largă,
spre deosebire de trecutul nu prea îndepărtat şi trebuie examinată nu doar din punctul de vedere al reflectării agresiunii, în caz
dacă aceasta se va declanşa, dar şi ţinându-se cont de toate interesele naţionale sau
de stat. Aceasta, în primul rând, este legat
de faptul că statele industrial-dezvoltate îşi
apără interesele naţionale prin intermediul
forţei militare, chiar şi în cazul când nu există vreo ameninţare sau agresiune din partea
altor state. Ţinându-se cont de această situaţie, doctrina militară a statului contemporan
poate fi definită ca: sistem oficial de opinii
acceptate de comun acord în scopul evitării
declanşării războiului şi utilizarea forţei militare în scopul asigurării securităţii naţionale şi internaţionale, a construcţiei militare şi
a mijloacelor de pregătire şi purtare (ducere)
a luptei armate privind reflectarea agresiunii.
Cel de-al şaptelea aspect presupune că
doctrina militară trebuie să fie expusă întrun document special. Această idee este

15

STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

deseori reflectată în presă, însă în realitate,
practic, devine imposibilă. După cum afirmă M. Gareev, doctrina militară trebuie să
reflecte patru grupuri de documente:
1) situaţia politico-militară;
2) probleme legislative (de drept);
3) probleme vizând utilizarea forţei armate pe timp de război;
4) probleme privind activitatea forţelor
armate pe timp de pace[4].
Drept document de bază pentru primul
grup trebuie să fie declaraţie politico-militară, textul căruia să fie aproape de textul
tratatului de la Varşovia din 1987 sau de
textul Declaraţiei de la Roma a Consiliului
NATO din 1991. Examinarea şi aprobarea
unei astfel de declaraţii trebuie să fie efectuată de organele supreme ale statului sau a
grupului/coaliţiei de state.
Cel de-al doilea grup presupune baza
juridică. Aceasta este legea cu privire la
apărare, legea cu privire la securitate, legea
cu privire la obligaţiile militare şi statutul
militarilor şi alte probleme militar-juridice
care trebuie aprobate.
Al treilea grup de documente – baza
utilizării forţei militare pe timp de război.
Aceste documente îşi găsesc reflecţie în
pregătirea şi exercitarea operaţiunilor în
statute de luptă.
Al patrulea grup reprezintă documente
care reglementează viaţa şi activitatea forţelor militare pe timp de pace: statutele militare, ordinele.
Ultimul aspect este axat asupra bazei
metodologice a cercetării doctrinei militare şi presupune existenţa mecanismelor de
elaborare şi aprobare de către organele de
conducere ale statelor. Astfel, A.Kaltiukov
[5], efectuând o analiză a politicii militare
a statului, a formulat următoarele principii
ale doctrinei militare:
Principiul priorităţii de forţă (putere).
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Pe prim-plan este înaintată necesitatea
strategiei militare. Statul conştient limitează sfera socială, supunând activitatea
acesteia necesităţilor şi cerinţelor de pregătire pentru război. O astfel de metodă a
fost caracteristică pentru Germania fascistă, a fost utilizată în ex-URSS, iar actualmente este întâlnită în China. Rezultatul
acestei metode este cunoscut. Germania,
supunând practic toată Europa, nu a rezistat în faţa URSS, SUA şi Angliei suferind
astfel înfrângere. Ex-URSS, în goana după
înarmare, şi-a slăbit economia, apărea o
ameninţare reală a unei supraputeri. China, spre deosebire de URSS a văzut neajunsurile unei astfel de politici şi şi-a orientat
direcţiile spre sfera economică.
Cel de-al doilea principiu, aşa-numitul
principiul asigurării apărării. Esenţa acestui principiu rezidă în faptul că statul susţine potenţialul său militar la nivelul care
garantează adversarului, în caz de agresiune, a pierderilor, incompatibile cu foloasele
hotărârilor prin forţă a conflictului apărut.
O astfel de abordare a formării doctrinei
militare este cel mai des utilizată în condiţiile actuale, când ameninţarea reală a
ciocnirilor militare este joasă. Însă este de
menţionat faptul că de acest principiu pot
să se conducă doar statele care dispun de
potenţial militar, capabile să mobilizeze în
termeni scurţi toate forţele în scopul asigurării cerinţelor strategiei militare. Balansarea sau limitarea suveranităţii este cel de-al
treilea principiu. În acest caz, statul este
obligat să-şi limiteze interesele naţionale
şi activitatea în sfera apărării în scopul redirecţionării resurselor maximale spre direcţiile prioritare ale vieţii cotidiene. Prin
intermediul unei astfel de abordări, politica externă, de obicei, se axează pe adversarul puternic. De acest principiu se conduc
practic toate statele care dispun de statut
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de „stat neutru” şi care parţial îşi pierd din
suveranitate.Schema logică de elaborare a
doctrinei militare poate fi următoarea:
Concepţia de dezvoltare determină
principalele priorităţi şi interese ale statului în politica externă. În concepţia securităţii sunt stipulate şi ameninţările posibile
la adresa intereselor de stat în diverse sfere,
atât prin intermediul mijloacelor politice,
economice, militare, cât şi ţinându-se cont
de posibilităţile care determină direcţiile
politicii militare. Astfel se formează concepţia securităţii militare a statului componentă principală a securităţii – nucleul
doctrinei militare. Ministerele şi departamentele, responsabile pentru securitatea
militară, reieşind din obiectivele înaintate,
scot în relevanţă unele prevederi ale concepţiei securităţii militare, caracteristice
pentru sfera de activitate, care, racordate
la principiile sferei de securitate, şi care au
fost supuse unei analize din partea experţilor şi aprobate de către organele oficiale,
instituţiile de profil. De asemenea, în procesul de formare a doctrinei militare un rol
important îl au factorii materiali: potenţialul militar-economic şi tehnico-ştiinţific al
statului, apariţia noilor module şi sisteme
de arme şi tehnică de luptă, rolul decisiv
însă revine politicii, care şi determină scopurile, direcţiile de dezvoltare a forţelor
armate. În practică, aceste aspecte cuprind
cel mai larg spectru de probleme politice,
militare, tehnice, juridice, corelate la condiţiile interne şi internaţionale.
O influenţă de lungă durată asupra formării doctrinei militare, îl au prevederile
politice. Schimbarea unei sau altei abordări
politice, contribuie la modificarea aspectului militar-tehnic a doctrinei militare. Modificările care au loc pe arena internaţională au contribuit la schimbarea conţinutului,
aspectelor politice ale doctrinei militare.

Actualmente, tot mai des sunt examinate
probleme nu prin ce mijloace se poate de
realizat scopurile înaintate, dar în ce mod
de acţionat ca aceste mijloace să fie evitate;
nu ce scopuri urmăreşte războiul, dar care
scopuri nu pot fi atinse prin intermediul
războiului şi forţei armate, nu în ce mod
trebuie de dus pregătirea statului şi înarmarea forţelor armate pentru război, dar
în ce mod va fi posibil evitarea unui astfel
de război. De asemenea, actualmente se
pune accentul nu pe modalităţile şi mijloacele elaborate pentru acţiunile de luptă,
dar evitat micşorat din arsenalul militar al
statului. Astfel, schimbările care au loc pe
mapamond contribuie la modificarea conceptului de „doctrină militară”. Actualmente accentele se pun nu pe utilizarea mijloacelor militare pentru realizarea scopurilor
politice, dar pe cel al mijloacelor politice
pentru asigurarea securităţii şi supravieţuirii omenirii.
Elementele şi particularităţile dezvoltării conţinutului doctrinei
politice a statului
Aspectul economico-militar al doctrinei analizează probleme ce ţin de asigurarea tehnico-militară a forţelor spre
examinarea şi asigurarea economică a
necesităţilor militare. În conţinutul laturii
economico-militare intră: principiul tehnico-material şi asigurarea financiară a construcţiei militare şi apărării statului atât pe
timp de pace, cât şi de război; principiul
creării şi funcţionării complexului militarindustrial; bazele mobilizării economice;
principiul formării bugetului şi a cerinţelor
militar-industriale; baza economiei politice în domeniul economisirii rezervelor
strategice şi materiale; mecanismul de administrare a complexului militar-industrial
pe timp de pace şi a economiei statului [7].
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Aspectul militar-strategic al doctrinei
militare este baza teoretică a strategiei militare care determină atitudinea (în probleme militare) a statelor faţă de război;
caracterul acţiunilor adversarului în raport
cu aliaţii; modalităţile de luptă la diferit nivel; caracterul strategic al războiului; forţa
şi mijloacele de asigurare. Actualmente, pe
masa de lucru este prezentă o problemă
vizavi de războaiele şi conflictele locale.
Aproximativ zece ani de război în Vietnam,
zece ani în Afganistan, acţiunile militare în
golful Piersic toate necesită reexaminarea
opiniei faţă de arta militară din perspectiva
războiului global.
Declanşarea războiului nuclear este
examinată ca o posibilitate reală. Un astfel
de război, conform prevederilor strategice
ale SUA, poate să se înceapă în urma înrăutăţirii situaţiei internaţionale, în special ca
rezultat al utilizării armei de distrugere în
masă de către una dintre părţile conflictului local, dar şi în urma lansării rachetelor
nucleare (utilizarea nesancţionată a altor
mijloace de nimicire în masă). Astfel, are
loc schimbarea opiniei asupra acţiunilor
strategice. Până în prezent astfel de acţiuni
erau considerate operaţii strategice privind
reflectarea agresiunii aeriene şi cosmice, a
forţelor strategice nucleare. În cazul unor
noi forme de ameninţări şi pericole, acest
sistem poate fi modificat. Actualmente
există trei forme ale acţiunilor strategice:
1) desfăşurarea strategică, inclusiv pentru lupte locale;
2) utilizarea forţelor armate în conflicte
şi războaie locale;
3) utilizarea forţelor armate în caz de
război.
Soluţionarea unor astfel de obiective
în cazul războaielor şi conflictelor locale
poate fi efectuată prin intermediul forţelor
şi mijloacelor unei structuri militare orga-
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nizate, menite să asigure aspectul militarorganizaţional al doctrinei militare care
examinează: probleme generale privind
construcţia militară; selectarea formelor organizaţiei militare şi a principiului completării armatei; structura organizată a armatei
şi flotei maritime; modalităţile de pregătire
pentru luptă şi lucru mobilizator; potenţial
real al resurselor umane în caz de război.
Transformările situaţiei politico-militare din ultimul timp, impun şefii de state să
introducă modificări în construcţia forţelor armate, iar drept direcţii prioritare de
dezvoltare a acestora pot fi evidenţiate următoarele direcţii:
1) micşorarea efectivului de personal;
2) perfecţionarea structurii şi efectivului armat (forţelor armate);
3) dezvoltarea calitativă a tehnicii şi armei militare.
Astfel, în SUA, la mijlocul anilor 90 se
prevedea micşorarea efectivului forţelor
armate până la 2,5 mil. de soldaţi, inclusiv componente regulate – până la 1,6 mil.
(în prezent cifra acestora este de 3,1 şi 1,9
mil. de soldaţi). O micşorare semnificativă
a avut loc şi în cadrul forţelor armate ale
NATO şi a armatelor naţionale a acestui
bloc. Se preconizează efectivul NATO să fie
compus din trei componente: forţe de reacţie, principalele forţe de apărare şi forţele
de fortificare [8].
Latura militară de prognosticare a doctrinei militare analizează natura războaielor şi a conflictelor militare, în care se implică puterea militară a statului: scoate în
relevanţă atât existenţa contradicţiilor dintre state şi caracterul posibil de soluţionare
a acestora, cât şi ameninţările istorice; evaluează situaţia politico-militară atât la nivel
general, pe arena internaţională, cât şi în
particular, într-o anumită regiune; determină caracterul ameninţărilor militare pentru
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stat; determină posibilităţile statului de evitare şi purtare a războaielor; prognozează
consecinţele sociale, politice, economice,
ecologice cauzate de războaie şi conflictele
militare; determină conceptual necesităţile
forţelor armate şi nivelul necesar pregătirii militare a statului în scopul asigurării
securităţii naţionale şi a altor probleme.
Aspectul politic al doctrinei militare permite să determinăm, într-un mod
obiectiv, adecvat intenţiile statului, a forţelor politice concrete cu privire la anumite
probleme de securitate internaţională şi
naţională, să determinăm caracterul şi direcţiile, interesele în sfera militară – ceea ce
semnifică a demasca „secretul declanşării
războiului”.
Conţinutul de bază al aspectului politic
al doctrinei militare reflectă integru elemente ca: scopurile politice, mijloacele politice, subiecţii administraţiei politico-militare, principiile politice, situaţia politică a
societăţii şi armatei.
Scopurile politice sunt exprimate în documentele oficiale ale statului cu privire la
utilizarea forţei militare (atât deschise, cât
şi ascunse). Scopurile politice sunt condiţionate de interesele partidelor de guvernământ, a forţelor politice, naţiuni, popoare.
Scopurile politice se formează în dependenţă de structura statală, însă acestea
ocupă un loc prioritar în doctrina militară
a oricărui stat. Asupra formulării şi elaborării scopurilor politice influenţează un set
de factori, inclusiv: situaţia de încordare a
relaţiilor politico-militare interstatale; numărul în masă; pregătirea militară şi capacitatea de luptă a armatei şi forţelor maritime; responsabilitatea conducerii militare
şi civile a statului; nivelul de dezvoltare a
ştiinţei şi artei militare; potenţialul politic,
economic, ştiinţific, militar şi spiritual al
forţei de apărare a statului.

În funcţie de intenţiile şi interesele politice a acelor sau a altor forţe a puterii politice şi militare sunt distinse scopurile de
agresiune şi de apărare a doctrinei militare,
care direct influenţează formularea şi selectarea mijloacelor militar-politice.
Mijloacele politice – reprezintă instrumentarul statului contemporan care permite să realizeze anumite scopuri, fără a
recurge la utilizarea directă a violenţei armate. Cunoştinţele despre mijloacele politice nu pot fi epuizate. Acestea depind de
condiţiile istorice concrete. De aceea, la
examinarea problemelor cu privire la necorespunderea scopurilor şi rezultatelor este
necesar a se analiza şi mijloacele politice,
prin intermediul cărora acestea au fost realizate. Clasificarea acestora poate fi efectuată în dependenţă de nivelurile puterii politice a statului: 1. nivelul superior al puterii
(acte normative, legi, acorduri, declaraţii,
tratate politice); 2. la nivelul conducerii
inferior al puterii şi conducerii militare
(activitatea practică vizând educaţia politico-militară a cadrelor). Desigur, scopurile
şi mijloacele politice nu apar şi nu funcţionează de sine stătător. Acesta este un mecanism politic care pune în mişcare subiecţii
administraţiei politico-militare.
Subiecţii administraţiei politico-militare sunt persoane fizice şi organe de stat cu
atribute de conducere militară. De regulă,
fiecare stat dispune de structuri în domeniul militar, cărora li s-au încredinţat un
şir de drepturi şi obligaţii în scopul luării şi
exercitării deciziilor politico-militare. Aici
intră comisiile parlamentare, organele de
securitate şi structurile executive ale puterii politice, ministerele militare, comandamentele generale, instituţiile de cercetare
ştiinţifică în sfera politico-militară a statului
şi a conducerii militare în domeniul armat.
În literatura ştiinţifică sunt distinse principiile politice, aprobate în acte legislative,
şi principiile care nu pot fi formulate din
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punct de vedere juridic (de exemplu, principiile noii gândiri politice). De aceea, în
practica militară, principiile politice pot
fi încălcate, ideologizate. Principiul politic diferă de legea juridică prin aceea că
permit subiecţilor conducerii (administraţiei) politico-militare să dispună de spaţiu
pentru realizarea sa la timpul necesar, aşa
cum relaţiile politico-militare sunt şi ele, la
rândul lor, bine formulate, iar practica legislativă nu poate să ţină sub control dinamica acestora, ceea ce se răsfrânge asupra
rezultatelor deciziilor luate.
Analiza principiilor politice de utilizare a forţei militare a statelor contemporane
duce la aceea, că în prezent, reieşind din
scopurile şi prevederile politice, pot fi evidenţiate trei variante ale doctrinei militare.
a) doctrine militare agresive, care realizează următoarele principii politice: superioritatea militară; miza pe forţa militară în afacerile internaţionale; posibilitatea
utilizării armei nucleare şi de distrugere în
masă; multivectorialitatea şi imprevizibilitatea violenţei armate;
b) doctrine militare „de nimicire reciprocă”, care prevăd realizarea următoarelor

principii: abţinerea nucleară; paritate militar-strategică; securitatea naţională în baza
deţinerii armei nucleare;
c) doctrine militare de apărare – în care
prioritare sunt astfel de principii politice:
refuzul de la „imaginea duşmanului” (lipsa
unui adversar posibil), asigurare minimă
cu mijloace militare; refuzul de la utilizarea armei nucleare de distrugere în masă
(primul din iniţiativă proprie); multivectorialitatea forţelor egale în diferite regiuni;
prioritatea apărării civile[9].
Starea politică a societăţii civile şi a armatei este gradul de apărare a intereselor
securităţii naţionale. Pierderea încrederii
politice şi slăbirea capacităţii de apărare a
statului pot influenţa negativ asupra dezvoltării social-economice, iar în unele cazuri pot provoca agresiune. În acest context
sunt de menţionat evenimentele în Orientul Apropiat: Kuweitul, lipsit de putere militară, dar bogat în resurse de gaze naturale,
Irakul sărac, slăbit de războaie, dar puternic din punct de vedere a dezvoltării industriei militare. Agresiunile efectuate de Irak
împotriva Kuweit-ului a cauzat pierderi
considerabile popoarelor ambelor state.
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PRINCIPIUL SECURITĂŢII ACTELOR JURIDICE ÎN
CONTEXTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA
EUROPEANA ÎN CONDIŢIILE NOII ARHITECTURI DE
SECURITATE REGIONALA
Vasile BOTOMEI *
România îşi îndeplineşte obligaţiile de membru în Alianţa Nord Atlantică, atât prin
participarea pro-activa la asigurarea menţinerii păcii în zonele de conflict militar din lume,
cât mai ales prin transformarea din propriile graniţe într-o punte activă de cooperare şi
comunicare cu noile democraţii din vecinătatea estică a Uniunii Europene
În consens cu prevederile Constituţiei
României, strategia de securitate naţională vizează construcţia securităţii poporului
român prin asigurarea valorilor fundamentale, precum democraţia, libertatea, egalitatea şi supremaţia legii, respectul pentru
drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, identitatea naţională, văzute în
contextul aderării României, prin tratatul
de aderare la Convenţia Europeana.
Una din cerinţele respectării securităţii
actelor juridice, presupune asigurarea de
către statul român a instrumentelor necesare în vederea prevenirii şi înlăturării cazurilor prin care se aduc atingere de către
organele administrative sau jurisdicţionale
interne normelor de drept comunitar statuate prin reglementările din convenţie şi
protocoalele acesteia.
Nerespectarea principiului securităţii
actelor juridice atrage în principiu răspunderea administrativă a statului în faţa
organismelor internaţionale, cu putere de
exercitare a dreptului de control a actelor
juridice adoptate de organismele jurisdicţionale în procedura de aplicare din dreptul
intern.

În acest context, se propune a se cerceta din punct de vedere ştiinţific, principiul
securităţii actelor juridice ca parte componentă din securitatea naţională a României, din perspectiva noii construcţii de securitate regională. Se propune cercetarea
principiului securităţii actelor juridice, pe
următoarele componente:
1) Componenta securităţii actelor juridice din administraţia statului;
2) Componenta securităţii actelor juridice intrate în puterea lucrului judecat prin
hotărâri definitive dispuse de instanţele judecătoreşti din stat.
1) Referitor la componenta securităţii
actelor juridice din administraţia statului,
aceasta se referă la actele administrative
emise de unităţile administraţiei publice
locale, centrale, instituţia prezidenţială,
precum şi cu privire la actele administrative asimilate, reglementate în dreptul intern
prin art. 2 (1), lit. c) din Legea 554/2004,
modificata şi completată. În accepţiunea
unor administraţii de stat, în rândul cărora
se înscrie şi Republica Moldova, contractele administrative încheiate de unităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale

* Vasile BOTOMEI – Uniunea Naţională a Barourilor din România, decan avocat, Baroul Bacău.
Comunicare prezentată în cadrul Conferinței științifico-practice „Republica Moldova în condițiile noii
arhitecturi de securitate”. Chișinău, 19 mai 2011.
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nu sunt reglementate în categoria actelor
supuse controlului de legalitate prin instituţia contenciosului administrativ.
Spre deosebire de Republica Moldova,                 
legiuitorul din România a înţeles să-şi
modifice cadrul legislativ prin abrogarea
Legii 29/1990 şi intrarea în vigoare a Legii
554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, care prin analiza ştiinţifică în
drept comparat dintre Republica Moldova
şi România, se recomandă a fi adaptate în
legislaţia de contencios administrativ din
Republica Moldova, după cum urmează:
„În înţelesul prezentei legi, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: Act administrativ – actul unilateral
cu caracter individual sau normativ, emis
de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând
naştere, modificând sau stingând raporturi
juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele
încheiate de autorităţile publice care au ca
obiect:
– punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
– executarea lucrărilor de interes public;
– prestarea serviciilor publice;
– achiziţiile publice;
Act administrativ-jurisdicţional – actul
juridic emis de o autoritate administrativă
cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea
unui conflict, după o procedură bazată pe
contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare;”
În România, problema securităţii actelor administrative este tratată ca o componentă a securităţii naţionale în cadrul noii
arhitecturi euro-atlantice, de securitate regională. În acest sens, a fost adoptat la nivel
de doctrină, reglementarea componentelor
care privesc asigurarea securităţii naţionale, prin Strategia de Securitate Naţională a
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României, adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr.
62 din 17 aprilie 2006.
Instituţiile abilitate sa exercite controlul de legalitate al actelor administrative
din administraţia publica locala sunt inerte, lipsite de eficienta şi responsabilitate,
tocmai din cauză că legea de organizare şi
funcţionare a administraţiei publice locale,
Legea 215/2001, republicată, nu determină
o obligaţie pentru reprezentanţii guvernului în teritoriu, lăsându-le lor arbitrariul
prin inserarea textului din Legea 340/2004
privind instituţia prefectului, ca prefectul
poate să atace în contencios administrativ
actele administrative pe care le considera nelegale, fără a se prevedea o obligaţie
şi fără a se prevedea sancţiuni în caz de
neexecutare a controlului de legalitate. În
acest context, se recomandă a se modifică
şi completă dispoziţiile legale în materie,
care în prezent prevăd:
„În exercitarea atribuţiei cu privire la
verificarea legalităţii actelor administrative
ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, prefectul poate ataca, în
faţa instanţei de contencios administrativ,
aceste acte, dacă le consideră nelegale, cu
excepţia actelor de gestiune. Actul atacat
este suspendat de drept.” – (art.26 (1) din
Legea 340/2004)
Prin modificarea şi completarea textului de lege, se recomandă a fi:
„Prefectul are obligaţia sa exercite
controlul de legalitate a tuturor actelor
administrative şi actelor asimilate celor
administrative, din oficiu. Nerespectarea
obligaţiei în termenul legal stabilit de lege,
constituie gravă abatere disciplinară. Actele administrative emise de unităţile administrativ teritoriale devin executorii numai
după exercitarea controlului de legalitate
de către instituţia prefectului. Necomuni-
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carea actelor administrative de către unităţile administrativ teritoriale către instituţia
prefectului în termen de maxim 5 zile de la
adoptare, constituie gravă abatere disciplinară a funcţionarilor vinovaţi, sub sancţiunea excluderii din funcţia publică.”
În asigurarea principiului securităţii actelor administrative din administraţie, au
fost pronunţate mai multe hotărâri de către
CEDO, dintre care enumerăm şi enunţăm
texte cu aplicabilitate în dreptul intern, astfel:
- Prin hotărârea din 3 iunie 2002 în cauza C.M. şi H.F. publicata în revista „Journal
des tribunaux”, 2002, p. 788, Curtea a decis
ca „după ce administraţia fiscala a acceptat
caracterul probant al unor documente contabile, ea nu poate reveni a posteriori asupra
acestei soluţii fără a aduce atingere principiilor generale de buna administrare care implica dreptul la securitate juridica“ şi ca „cetăţeanul trebuie sa aibă încredere în ceea ce
n-ar putea percepe altfel decât o regula fixă
de conduită a administraţiei, serviciile publice fiind ţinute să onoreze previziunile justificate cărora le-au dat naştere ele însele”.
Referitor la componenta securităţii actelor juridice intrate în puterea lucrului
judecat prin hotărâri definitive dispuse de
instanţele judecătoreşti din stat, securitatea
actelor juridice constituie principiu de drept
comunitar, cu aplicabilitate imediată şi prevalare asupra dreptului intern. Statele sunt
chemate să asigure instrumentele legale necesare prin care să se conformeze întocmai
dispoziţiilor de reglementare în materie,
prevăzute în art.6.1, 6.3, 13, 14 din Convenţie şi în art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie
şi în art.4 din Protocolul 7 la Convenţie.
România, în calitate de ţară membră a
Uniunii Europene, este în prezent subiect
pasiv de sancţiuni pecuniare, în cauze sesizate de cetăţeni sub aspectul încălcării
drepturilor fundamentale reglementate

prin convenţie şi protocoalele sale, care în
cadrul instanţelor naţionale au fost înfrânte
prin hotărâri judecătoreşti, în materie civilă, penală, comercială, etc.
În acest sens, cercetarea ştiinţifică în
cadrul temei „Principiul securităţii actelor
juridice în contextul aderării României la
Uniunea Europeana, în condiţiile noii arhitecturi de securitate regionala” din cadrul
Conferinţei ştiinţifico-practică, cu participare internaţională, cu genericul „Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de
securitate regională”, ediţia 2011, se fundamentează ca suport metodico-ştiinţific, pe
următoarele planuri.
În plan doctrinar teoretic, se fundamentează pe conceptul de răspundere administrativă a statului pentru erorile judiciare
determinate prin instanţele jurisdicţionale
din dreptul intern şi în plan normativ legislativ comunitar, prin cercetarea deciziilor
adoptate de CEDO în litigiile dintre persoanele fizice şi juridice din statul roman
şi din alte state care au tratate de aderare la
convenţie, şi stat.
În plan doctrinar teoretic au fost analizate lucrările mai multor autori, dintre care
Gheorghe C. „Direcţii prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova”;
Orlov M. Şi Belecciu Ş., „Drept administrativ (pentru uzul studenţilor)”; Orlov M. în
„Curs de contencios administrativ”; Furdui
S., „Dreptul contravenţional”; Creangă I. în
„Curs de drept administrativ (pentru studenţii Facultăţii de Drept)” Guţuleac V., „Tratat
de drept contravenţional”; Cobăneanu S.,
Hlipca A., „Apariţia şi evoluţia ideii de responsabilitate ministerială prin prisma apărării drepturilor omului”; Guceac I., „Curs
elementar de drept constituţional”; Popa V.,
în lucrarea: „Dreptul public”; Costachi G.
şi Guceac I., „Fenomenul constituţional în
evoluţia Republicii Moldova spre statul de
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drept”; Iorgovan A., „Tratat de drept admi
nistrativ”; Preda M., „Tratat elementar de
drept administrativ român”; Prisecaru I.V.,
„Tratat de drept administrativ român”;    
Vedinaş V., „Drept administrativ” şi Strategia de Securitate Naţională a României, adoptată de către Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 62 din
17 aprilie 2006.
Se constata în cadrul lucrărilor menţionate că nu este încă definit pe deplin conceptul de răspundere statală în raporturile
de drept cu cetăţenii săi, dovadă fiind menţinerea încă a unor instrumente juridice
de natură a crea interpretări arbitrare în
materie de securitate naţională prin prisma garanţiilor conferite de convenţie. Pe
fondul constatărilor din lucrările autorilor
cercetaţi a fost executată teza de doctorat
cu tema „Răspunderea administrativă: aspecte practico-ştiintifice în plan comparat,
Republica Moldova şi România”, în cadrul
Universităţii de Stat din Moldova, în care
subiectul securităţii actelor juridice ca o
componentă a securităţii naţionale a fost
cercetat în domenii precum: răspunderea
administrativ disciplinară, răspunderea
administrativ-contravenţională şi răspunderea administrativ-patrimonială.
În acest sens, au fost publicate o serie
de articole în Revista Naţională de Drept,
apreciate în cadrul lucrărilor ştiinţifice organizate de USM la Catedra de Drept Administrativ şi Constituţional, dintre care
se cuvine a fi menţionate câteva lucrări
publicate în reviste de specialitate practicoştiinţifice din România şi din străinătate,
astfel:
– Republica Moldova:
1. „Răspunderea administrativ-disciplinară a magistraţilor” în Revista “Закoн и
жизнь” („Lege şi Viaţă”), nr. 12 (230) 2010,
Chişinău, Republica Moldova, p. 44-53,
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2. „Procedura aprobării tacite ca formă de sancţiune administrativă” în Revista “Lege şi Viaţă”, 12(228) 2010, Chişinău,
Rep. Moldova, p. 34-38;
– România
1. „Aspecte practico ştiinţifice de drept
comparat în materia legii de contencios
administrativ din Republica Moldova şi
România”, în Buletin Ştiinţific nr. 16/2009
„Interrelaţiile Ecologiei”, Iaşi, 2009.
2. „Răspunderea autorităţilor administraţiei publice”, în Buletin Ştiinţific nr.
16/2009 „Interrelaţiile Ecologiei”, Iaşi,
2009.
3. „Răspunderea administrativă a magistraţilor” în Revista Naţională de Drept,
nr. 1/2009, p. 62-75.
Rezultă din studiul materialelor cercetate că securitatea naţională a României, în
contextul noii arhitecturi regionale, trebuie
înţeleasă şi asigurată în toate componentele
care privesc noţiuni şi fundamente de administraţie, aflate în egală măsură cu componentele şi mijloacele din natura tehnicii
de securitate militară, din natura serviciilor de informaţii şi contrainformaţii, din
natura protecţiei împotriva traficului ilicit
de persoane împotriva proliferării consumului de droguri, de protecţie împotriva
dezastrelor şi calamitaţilor naturale, şi de
lupta împotriva sistemelor generatoare de
corupţie din domeniul unităţilor administrativ-teritoriale deliberative şi executive,
din domeniul deconcentratelor şi inclusiv
din structurile reprezentative ale guvernului, cu reprezentativitate administrativ-judeţeană.
Se constată astfel că problemele atinse în
securitatea naţională, adoptate în Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării din 2006, au rămas la nivel teoretic nefiind încă destructurate în totalitate sistemele organizatorice de
tip clientelism politic, care lucrează în func-
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ţii din puterea administraţiei de stat, prin
asigurarea intereselor de clientela politică.
Pe drept cuvânt, se afirmă că strategia
de securitate naţională a ţării trebuie să
răspundă atât nevoii cât şi obligaţiei statului de a asigura respectarea principiului
legalităţii în actele administrative şi actele
juridice din stat, fără de care nu există o
securitate naţională care să asigure pentru
cetăţenii săi, o garanţie împotriva riscurilor
şi ameninţărilor ce pun în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în
categoria valorilor şi intereselor naţionale
vitale. Nu există garantarea unei securităţi naţionale dacă nu se respect principiul
separaţiei puterilor în stat, precum nu se
poate aprecia că există un stat de drept în
condiţiile în care nu se respectă principiul
securităţii actelor administrative şi respectiv al securităţii actelor juridice intrate în
puterea lucrului judecat.
Se defineşte astfel conceptul de securitate naţională ca fiind strategia de asigurare
şi implementare în puterile statului a domeniilor de prioritate cum sunt:
– asigurarea stării de legalitate, prin asigurarea securităţii actelor administrative şi
actelor juridice;
– asigurarea capacităţii de apărare militara a ţării, prin integrarea securităţii naţionale în cadrul structurii nord-atlantice;
– prevenirea şi contracararea terorismului şi a altor ameninţări asimetrice;
– protecţia împotriva dezastrelor naturale, împotriva degradării condiţiilor de
viaţă şi a accidentelor industriale.
Astfel, asigurarea securităţii naţionale
trebuie realizata prin masuri derivate, de
natură politică, economică, diplomatică,
socială, juridică, educativă, administrativă, militară, prin activitatea de informaţii,
contrainformaţii, precum şi prin gestionarea eficienta a crizelor de natură economi-

că, politică, administrativă, în conformitate cu normele de conduită ale comunităţii
europene şi euro-atlantice, prin prevalarea
dreptului internaţional.
Statutul de ţară membră a Alianţei
Nord-Atlantice şi de ţară membră a Uniunii Europene, include România într-un
spaţiu de securitate regionala, bazat pe valori, interese şi obiective comune, întemeiate pe principiul statului de drept în care
economia de piaţă oferă tarii condiţii favorabile unei dezvoltări economice şi sociale
în spaţiul comunitar. În spiritul cooperării
şi al asigurării în plan regional, în contextul
noii arhitecturi de securitate în plan internaţional, statul român participă cu forţe şi
mijloace militare în zonele de conflict care
au antrenat participarea pro-activă a forţelor militare NATO, dovedindu-se un rol
activ în menţinerea păcii şi securităţii în
plan regional şi global. Se constată că prin
noua doctrină şi strategie de securitate naţională adoptată de statul român se înregistrează atât avantaje, cat şi dezavantaje.
Dacă în privinţa avantajelor se înţelege
că Alianţa Nord-Atlantică este indivizibilă şi nu poate fi destructurată în sensul de
a lăsa lipsit de apărare unul dintre statele
membre în cazul unei eventuale agresiuni
de natură militară şi al altor ameninţări
asimetrice, în egală măsură se constată şi
dezavantaje din punct de vedere economic,
care au adus atingere sistemului de securitate naţională prin slăbirea capacitaţii economice de producţie în domeniul tehnicii
şi mijloacelor militare, pe care statul român
o avea în doctrina şi strategia de securitate
naţională în perioada statului socialist.
În aprecierea acestei consideraţii se are
în vedere faptul că în contextul aderării
României la Alianţa Nord-Atlantică, statul român nu mai deţine o economie proprie în domeniul producţiei de tehnică şi
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mijloace militare care în perioada regimului socialist au constituit o sursă constantă
de contracte comerciale cu ţări care erau
beneficiare de echipamente, tehnică, logistică şi de importare a unor capacităţi
de instruire. În prezent, statul român este
un real consumator, importator de tehnică
şi mijloace de securitate naţională, uneori greu de suportat de bugetul naţional,
ţinând cont în acelaşi timp că asigurarea
bugetarii domeniului militar se face pe
baza unor împrumuturi externe, de natură
a atrage vulnerabilitatea securităţii sociale
pentru cetăţenii săi. Având în vedere că securitatea naţională cuprinde o multitudine
de componente, se constată în acest domeniu că se încalcă în anumite proporţii
principiul proporţionalităţii.
Apartenenţa statului român la Alianţa
Nord-Atlantică, prin parteneriatul strategic al României cu SUA, a creat premisele
dezvoltării unui centru regional de apărare
antiaeriană şi scut antirachetă prin înfiinţarea în localitatea Deveselu din România,
a unei unităţi militare cu personal american. Noua baza militară asigură participarea unui efectiv militar cuprins între 200 şi
maxim 500 militari americani. Conducerea
bazei militare este asigurată de militari români. Cheltuielile de dotare sunt asigurate
de Alianţa Nord-Atlantică.
În contextul aderării Republicii Moldova la Alianţa Nord-Atlantică şi de viitor partener, stat membru al Uniunii Europene, se
vor crea premise ca forţele militare din ambele state să participe la activităţi de instruire comună, de asigurare a păcii în centrele
de conflict militar şi civil, ceea ce ar putea
crea pentru Republica Moldova, o întărire
dar şi o garanţie a securităţii naţionale în
noua arhitectură de securitate regională.
Pe componenta socială, se recomandă
pentru Republica Moldova, realizarea unor
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instrumente juridice de oprire a proliferării
neîncrederii populaţiei în instituţiile publice, pe baza materialelor ştiinţifice cercetate,
se propune a se adopta în sistemul legislativ
intern, modificări şi adaptări în materie legislativa, după cum urmează:
– în domeniul organizării şi funcţionarii partidelor politice, cu privire la răspunderea administrativă a organelor de conducere din partidele politice, în contextul
în care atât în Republica Moldova, cât şi în
România, partidele politice sunt denumite
persoane juridice de drept public, astfel:
a) Instituirea obligaţiei de înregistrare
a subdiviziunilor teritoriale la organul administraţiei de stat competent teritorial, în
cadrul unui termen de maxim 30 de zile de
la data înregistrării în Registrul Partidelor
Politice a formaţiunii de la nivel naţional,
sub sancţiunea decăderii din dreptul de
a-şi continua activitatea politică, partidul
care nu-şi îndeplineşte această obligaţie.
b) Instituirea obligaţiei de întocmire
şi de înregistrare de contracte individuale
de muncă, pentru organele executive de la
nivel central şi judeţean, respectiv raional,
pentru organele executive de conducere,
care să se încheie între organul colectiv de
conducere reprezentat prin Biroul Permanent Naţional, după caz, de Biroul Permanent Judeţean, în calitate de angajator şi
organul de execuţie, preşedinte, în calitate
de angajat, înregistrat inclusiv la autoritatea de control pentru partide şi organizaţii
politice din ţară.
Răspunderea administrativă a organelor de conducere din cadrul partidelor
politice ca organe de drept public nu se
confundă şi nu echivalează cu conceptul
de răspundere politică, motiv pentru care
cerinţa de stabilire a unor relaţii contractuale este de natură a realiza efectiv un mecanism de atragere a răspunderii adminis-
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trative pentru actele pe care aceste categorii
de persoane le fac în exercitarea atribuţiunilor funcţiei. Această procedură presupune inclusiv realizarea unui act de repartiţie
pentru ocuparea postului, în condiţiile
respectării legislaţiei în materia încheierii
şi înregistrării contractelor de muncă, dintre angajator şi angajaţi. Repartiţia pentru
angajare în postul de conducere executivă
din cadrul partidelor politice, la fel ca şi
încetarea contractului de muncă să se facă
prin avizul prealabil al Autorităţii Electorale Permanente, în calitate de instituţie care
exercită controlul activităţilor de finanţare
şi de constatare a sancţiunilor administrativ fiscale pentru partidele politice.
– în materia administraţiei publice locale, astfel: Completarea Legii 436-XVI/
2006 [41], privind administraţia publică
locală, cu art. (2) lit. f): „f) Mandatul primarului încetează înainte de termen, în caz
de anulare de către instanţa judecătorească
în interval de un an calendaristic prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, a două decizii
emise de acesta.”
Acesta reprezintă un mijloc procedural
de responsabilizare a persoanelor alese în
funcţii publice, prin aceea că le încetează
mandatul înainte de termenul pentru care
au fost alese, ceea ce presupune dezvoltarea
unui interes profund pentru studiul administraţiei publice, a celor care doresc să fie
aleşi în funcţia de primar. Astfel, vor putea candida pentru funcţia de primar, doar
persoanele care îşi cunosc locul în rândul
competenţelor profesionale din domeniul
administraţiei publice.
– în materia legii de contencios administrativ, astfel: Modificarea şi completarea
Legii 793-XIV din 2000 [15] a Republicii
Moldova:
1. Introducerea punctului (4) în completare la art. 32 prin preluarea prevede-

rilor din art. 24 (2) şi (3) din Lg. 554/2004
din RO [13], astfel: „În caz de neexecutare a obligaţiei de către autor, în termenul
prevăzut în hotărârea judecătorească irevocabilă pronunţată de instanţa de c.adm.,
după caz, a termenului stabilit la art.32 (2)
din Lg. (30 de zile), de la data de la care
hotărârea a devenit irevocabila, conducătorul autorităţii publice în a cărei sarcina a
fost pusă executarea acesteia, i se va aplica
la cererea reclamantului sancţiunea amenzilor cominatorii, în valoare de 20% pe zi
din salarul minim pe economie, potrivit
încadrării sale”; Susţinem în egală măsură că în lipsa unei asemenea completări
să se raporteze cuantumul sancţiunii pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti
în termen legal, la aplicarea sancţiunilor
prevăzute de art. 22 (3) din legea contenciosului administrativ din Republica Moldova, care atrage o răspundere administrativ-contravenţională mai strictă pentru
conducătorul unităţii”.
2. Introducerea art. 32 (5), care să prevadă: „Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti nici după data de aplicare a amenzilor
cominatorii pe zi de întârziere în executarea obligaţiei, nejustificată, constituie infracţiune de neexecutare a hotărârii judecătoreşti, cu sancţiune de la 6 luni la 3 ani
de închisoare;
3. Introducerea art. 32 (6), care să prevadă: „Cererile de la art. 32 (4) şi (5) se
judecă în camera de consiliu, fără citarea
părţilor, cu scutire de taxă judiciară”.
4. Sancţiunea amenzilor cominatorii
aplicată de instanţa de contencios administrativ să se comunice din oficiu la Parchet,
cu titlu de act de sesizare pentru începerea
urmăririi penale împotriva persoanelor
culpabile de neexecutarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile, pronunţate de instanţele de contencios administrativ;
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5. Extinderea controlului de c.adm. inclusiv în domeniul contractelor administrative, în scopul asigurării dreptului la acţiune
al societăţii civile, ca mijloc de asigurare a
transparenţei în efectuarea cheltuielilor publice prin contracte cu instituţiile statului.
6. Acţiunile de constatare a nulităţii
deciziilor adoptate de Consiliile Locale,
pe motive de nerespectare a legislaţiei cu
privire la incompatibilităţile aleşilor locali,

sunt imprescriptibile şi se pot introduce
de orice persoană din Republica Moldova,
fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurii prealabile.
7. Modificarea art.17 (1) şi (4), cu privire la termenul de introducere a acţiunii la
instanţă pentru anularea unui act sau recunoaşterea dreptului pretins, din 30 de zile
în 6 luni de zile.

SURSE BIBLIOGRAFICE:
Legea 793/2000 a contenciosului administrativ din Republica Moldova.
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ din România, modificată prin Legea 262/2007.
Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, publicata în Monitorul Oficial din 18.08.1994.
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală din România, modificată prin Legea
59/31.03.2010.
Legea nr.14/2003 a partidelor politice din România.
Constituţia României, republicată prin Legea de revizuire 429/2003.
Legea 340/2004 privind Instituţia Prefectului din România.
Convenţia Europeana a Drepturilor Omului.
Strategia de Securitate Naţională a României, adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006.

REVISTA MILITARĂ nr. 1 (7) 20112

CONSIDERAŢII PRIVIND STRUCTURA
FORŢELOR ARMATE
Iurie GÂRNEŢ *
In this article is trying to make an estimate on Moldova’s military forces necessary
respond to potential risks and military threats. That estimate was made by analyzing the key
strategic factors of the last conflicts which heeled in the twentieth century.
Axându-mă pe funcţia predictivă a strategiei militare, voi încerca să prezic de ce
fel de forţă are nevoie Republica Moldova,
pentru a răspunde la riscurile şi ameninţările militare, indicate în proiectul Strategiei
militare naţionale. Tot în proiectul strategiei militare se spune că structura forţelor armate trebuie să asigure o mobilitate înaltă şi
o capacitate de desfăşurare operativă. Deci,
de ce fel de forţă are nevoie ţara noastră pentru aşi îndeplini atribuţiile constituţionale?
Cum de organizat această forţă şi din ce?
Reieşind din caracteristicile războiului
modern, care tot mai des sunt descrise în
literatura de specialitate, ţara noastră poate
aplica două strategii de acţiune: prima este
strategia descrisă în articolul precedent1 şi
alta este acea strategie bazată pe forme moderne de acţiune. Pentru a apela la forme
de acţiuni strategice moderne este nevoie
de o restructurare radicală a structurilor
de forţe existente. Deci armata Republicii
Moldova trebuie să fie o armată modernă,
profesionistă, cu o mobilitate înaltă, capabilă să răspundă adecvat la toate provocările militare. Este cert faptul că pentru a avea
o asemenea armată este foarte costisitor,
însă securitatea statului şi a cetăţenilor ei
costa mai mult. În strategiile lui Wu se scrie
„Când este pace în lume, un om de bine îşi
tine sabia alături de el”.
Desigur organizarea forţelor armate,

determinarea structurii ei ar trebui să se
facă respectând cu stricteţe legile războiului. Făcând abateri de la ele, în procesul de
organizare a forţei, nu vom avea rezultate
reuşite. De aceea, în prezent cunoscând
situaţia economica a ţării, nici nu putem
avea pretenţia de a forma într-un timp relativ scurt o armată modernă, puternică,
ca să ne răspundă pe deplin la toate cerinţele timpului. Acest lucru trebuie să se
desfăşoare gradual, astfel încât într-o perioadă cât mai mică să realizăm acest obiectiv strategic. În perioada de reformarea a
forţelor armate, în caz de apariţie a ameninţărilor militare se va apela la strategii
mai puţin tradiţionale, cum este strategia
războiului de gherilă, dar care este adecvată timpului. Este clar că o astfel de formă
de război, care va fi caracterizată printr-o
durată foarte mare, prin ocupaţia teritoriului naţional, va aduce pierderi relativ
mari atât materiale cât şi umane. Pentru a
nu ajunge într-o asemenea situaţie strategică ar trebui din timp să adoptăm o strategie, cu mult mai adecvată ţării noastre,
care ne va permite rezolvarea întregului
spectru de ameninţări militare cu resurse cât mai puţine. O misiune importantă
a acestei strategii vă fi stabilirea structurii forţei şi anume a Forţelor Armate ale
statului, care vor fi capabile să atingă toate
obiectivele strategice stabilite.

* Iurie GÎRNEŢ – locotenent-colonel, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
1
Strategia războiului de gherilă.
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Astăzi, Republica Moldova dispune de
spaţiu terestru, aerian şi de ce nu şi de un
mic spaţiu fluvial. Ameninţările militare
la adresa statului pot apărea din toate trei
spaţii, ceea ce ne duce la ideea că Forţele
Armate trebuie să fie organizate în trei categorii de forţe: forţe terestre, forţe aeriene
şi forţele navale.
De aceea ar fi raţional ca forţa dată să fie
formată gradual, dând prioritate acelei categorii de forţe, care vor fi angajate primele
în cazul ameninţărilor militare.
Analizând conflictele şi războaiele desfăşurate în ultimii 20 de ani putem conchide că graficul modernizării Forţelor Armate ar trebui să aibă următoarea prioritate,
la început de modernizat Forţele Aeriene
şi apoi Forţele Terestre. Drept dovadă a
priorităţii date poate servi războaiele din
golf, războiul din Iugoslavia, războiul din
Afganistan şi altele. În războaiele din Golful Piersic s-a văzut clar prioritatea forţelor
aeriene la etapa începătoare a războiului.
În primul război, din anul 1992, campania aeriană a durat 32 de zile (17.01.1991
– 23.02.1991) iar campania terestră a durat
doar 6 zile (23.02. – 28.02.1991). În războiul
din golf din 2003 acţiunile terestre şi aeriene s-au început aproximativ concomitent
însă reuşita terestră a depins foarte mult de
supremaţia aeriană a coaliţiei. În războiul
din Iugoslavia (24 martie – 10 iunie 1999)
obiectivele războiului au fost atinse numai
prin campania aeriană, care s-a desfăşurat
pe durata a 79 de zile2.
Din exemplele date se vede clar importanţa componentei aeriene în războiul
modern. De aceea viitoarea componentă aeriană a Forţelor Armate a Republicii
Moldova trebuie să fie capabilă într-un război de apărare să respingă atacurile aeriene
2

ale adversarului şi să reducă la maximum
pierderile materiale şi umane. Pentru îndeplinirea misiunii date, forţele aeriene ale
ţării ar trebui în structura lor să aibă aşa
genuri de armă de bază cum ar fi aviaţia şi
apărarea antiaeriană. Estimând principalele ameninţări militare aeriene am făcut un
calcul aproximativ de forţe de aviaţie şi de
apărare antiaeriană necesare. De asemenea am calculat costului estimativ necesar
pentru realizarea lor. Astfel pentru apărarea antiaeriană Republica Moldova va avea
nevoie de 3–4 complexe de apărare antiaeriană de tipul S-300 sau 2 complexe de tipul
S-400 sau „Patriot”, de asemenea de modernizarea sistemelor existente. Aviaţia să
fie dotată cu 10–20 avioane miltirol de generaţia a 4-a de tipul F16, MIG 29 sau SU
27. Fiind dotate cu armamentul dat forţele
aeriene vor putea respinge, în dependenţă
de ameninţarea aeriană total sau parţial
orice atac aerian. Dispunând de avioane
de generaţia a 4 forţele aeriene vor putea
executa misiuni nu numai de apărare dar
şi ofensive în cadrul recurgerii la procedeu
strategic, cum este lovitura preventivă, lovind punctual obiectivele din adâncimea
inamicului la distanţa de aproximativ până
la 700 km. Fiind un minim necesar pentru
lupta cu inamicul aerian, reieşind din potenţialul economic al ţării şi luând în calcul
că o sistemă de apărare antiaeriană are un
preţ minim de aproximativ 115000000$,
iar un avion de luptă are un preţ minim de
aproximativ 25000000$, acest program va
putea fi îndeplinit pe parcursul a 10-12 ani.
Deci în 10-12 ani forţele aeriene ale Republicii Moldova vor fi pe deplin capabile săşi îndeplinească atribuţiile constituţionale.
Desigur că în perioada dată armamentul şi tehnică din forţele terestre, va

Pe parcursul a zece săptămâni de conflict, aeronavele NATO au zburat în peste 38000 misiuni de luptă.
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fi menţinut şi la posibilitate modernizat.
În perioada modernizării forţelor aeriene,
forţele terestre se vor ocupa cu pregătirea
de luptă şi în special cu potenţialul existent
să-şi îndeplinească misiunile ce îi revin.
Dispunând de mobilitate redusă, reieşind
din uzarea reală a tehnicii şi armamentului,
forţele terestre se vor pregăti de un război
reieşind din potenţialul său.
Odată cu finisarea modernizării forţelor
aeriene se va începe procesul de modernizare a forţelor terestre. Modernizarea dată va
include dotarea cu tehnică şi armament modern a unităţilor militare a forţelor terestre.
Fiind cea mai numeroasă componentă
din Forţele Armate, forţele terestre vor fi
modernizate după următorul grafic, propus în continuare. La început pe durata a
5-6 ani vor fi dotate unităţile operaţionale,
care vor fi centrul de greutate sau nucleul
forţelor terestre. Aceste unităţi vor reprezenta componenta mobilă a forţelor terestre, care vor permite organizarea şi ducerea
unei apărări mobile, în cazul unui război
de apărare. Pentru aceasta forţele terestre
vor trebui dotate cu aproximativ 100 de
tancuri de generaţia a 4-a de tipul Abrams,
T.90, Leclerc, cu aproximativ 300 MLI de
tipul BMP 3, Marder, cu sisteme de lovire
moderne, capabile să lovească ţinte cu precizie maximă.
Pentru atingerea acestui obiectiv va fi
nevoie ca anual pe parcursul a 5–6 ani Republica Moldova să cheltuiască din bugetul său aproximativ 100 000 000 $ , care va
constitui aproximativ 0,5 % din bugetul ţării. Celelalte unităţi ale Armatei Naţionale
vor fi dotate cu tehnică, treptat, ca rezultat
al procesului de modernizare continuă a
armamentului şi tehnicii din dotare. Tehnica învechită va trece în unităţile din rezervă, iar cu tehnica modernă vor fi dotate
unităţile operaţionale.

Problema forţelor navale este o problemă discutabilă, dar reală pentru ţară.
Abordarea problemei date poate părea banală, dintr-un singur motiv, pentru că 200
de ani de lipsă de independenţă a obişnuit
poporul să creadă că meseria armelor nu
mai este pentru noi. În acest context să
nu uităm că domnitorii Ţării Moldovei în
titlurile sale se denumeau „stăpâni de la
munte până la mare”. Moldova de la fondarea sa ca stat a fost o putere maritimă,
având ieşirea la Marea Neagră. Chiar dacă
astăzi Republica Moldova nu mai are ieşire
la mare, având o porţiune fluvială de 300
m., totuşi în viitor este de neînchipuit ţara
noastră fără ieşire la mare. Având ieşire la
mare este de neînchipuit şi viitorul Republicii Moldova fără forţe navale.
Pentru aşi asigura securitatea în spaţiul
fluvial la moment ţara noastră are nevoie
de 2-3 nave de tipul „Monitoare” , care vor
avea misiunea să asigure supravegherea comunităţilor maritime, fluviale şi apărarea
portului Giurgiuleşti. Probabil în viitor,
odată cu ieşirea la mare, potenţialul forţelor navale va creşte, în dependenţă de lungimea litoralului şi importanţa obiectivelor
strategice dispuse pe el.
Problema strategiei forţelor a fost şi
rămâne o problemă actuală. Acei care au
estimat-o real pe parcursul istoriei, au răspuns adecvat la toate provocările timpului,
obţinând victorii remarcabile. Ca exemplu
poate servi armata Suedeză, din secolul
XVII, organizată de Gustaf Adolf, armata
Prusacă, din secolul XVIII, condusă de renumitul rege Federic al XII, marea armată
Franceză de sub conducerea lui Napoleon.
Strategia organizării forţelor nu va stagna
nici odată, dar va evolua în dependenţă de
progresul tehnico-ştiinţific.
Optând pentru varianta propusă armata Republicii Moldova va fi capabilă să ducă
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acţiuni militare de orice gen axându-se pe
cerinţele actuale ale războiului. Potenţialul
armatei va permite executarea diferitor
misiunii de luptă, legate de apărarea ţării
cu pierderi umane şi materiale reduse. În
cazul unui război cu forţe net superioare
forţele armate vor fi capabile într-un tip
scurt să producă pierderi maximale agresorului, constrângându-l să refuze la lupta
armată. Drept exemplu poate servi primul
război ruso-cecen din 1994, unde datorită
ripostei bine organizată de către tânăra armată cecenă, Federaţia Rusă a refuzat pe o
perioadă la lupta armată.
Economisirea banilor pe baza armatei,
în detrimentul sectorului de securitate şi
apărare ne va pune într-o poziţie destul de
dificilă în momentele grele ale neamului.
Dacă vom continua şi pe viitor să acordam apărării o atenţie secundară, atunci
în cazul unei situaţii de război, armata îşi
va îndeplini misiunile militare cu pierderi
umane considerabile. Drept exemplu poate servi războiul din Transnistria, unde tânăra armată a Republicii Moldova, dotată
cu mult mai slab decât inamicul său şi-a
îndeplinit misiunile de luptă cu pierderi
umane şi materiale destul de mari.
Modernizarea armatei va permite, în
caz de război de orice intensitate, executarea misiunilor de luptă cu pierderi umane
şi materiale mai reduse. Ca exemplu poate
servi ultimele conflicte ale secolului XX,
unde ţările occidentale având armate dotate şi organizate după cerinţele războiului modern au obţinut victorii cu pierderi
umane şi materiale destul de mici. Astfel în
războiul din Golf din 2003 pierderile coaliţiei antiirachiene au fost de aproximativ
5396 militari ceea ce a constituit 3% din
trupele implicate în teatru.
Dispunând de o armată modernă vom
avea posibilitatea să apelăm la procedeele
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moderne de ducere a operaţiilor militare.
Astfel dispunând de mijloace de luptă moderne vom putea recurge la procedeul, des
folosit de armatele moderne în conflictele
militare şi anume procedeul loviturii precise în adâncime [1], care reprezintă posibilitatea de a determina la timp şi cu precizie
oricare ţintă de pe câmpul de luptă şi lovirea ei cu precizie maximă.
Dotarea armatei cu tehnică modernă
va ridica potenţialul de manevră a forţelor.
Având o mobilitate mare grupările de forţe
întrunite ale Armatei Naţionale vor putea
într-un timp relativ scurt, să ocupe poziţii avantajoase faţă de inamic să-i lovească
centrele de greutate şi să-l impună pentru
a renunţa la lupta armată sau să fie nimicit.
Despre predominarea manevrei în războiul modern se scrie în multe surse bibliografice militare, unde se vorbeşte despre
aşa numitul principiu al „manevrei dominante”[2], care se defineşte ca poziţionarea
forţelor – condusă în mod integrat cu lovirea precisă în adâncime, războiul spaţial
şi operaţiile războiului informaţional – realizată în aşa măsură încât să atace obiective, să nimicească centre de gravitate ale
inamicului şi să îndeplinească obiectivele
campaniei şi ale războiului.
Fiind un stat neutru trebuie mai mult
decât alte state să ne gândim la problemele
militare. Voind să obţinem rezultate mari
militare, apărându-ne suveranitatea şi integritatea teritorială ar trebui mai serios
să ne gândim la problemele modernizării
Armatei Naţionale atât structural cât şi acţional.
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ȘTIINȚĂ ȘI EDICAȚIE MILITARĂ

FUNCŢIONALITATEA VALORILOR MILITARE
Ludmila VASILACHI *
„Singurele lucruri valabile şi permanente sunt bunătatea, cuviinţa,
omenia şi smerenia de sine. Valoarea trebuie să biruiască”
Tudor Arghezi

Military has its own functions, features, purpose and properties, which leads to its values bear footprint specification. Thus the value appears as a configuration of ideas (weapons, military equipment, fighters, etc.) and materializes în various material and spiritual
achievements of value; it is passed and implemented among the military.The system of military values include values that are related to the military field: military subjects (agents of
military action – staff, conscripts, other groups who serve în the military, armaments and
combat equipment, military discipline, military regulations, defensive war, armed conflicts, etc.). All these values will work as long as the military sphere exists as a distinct field
with its own functions în social life.
Spune-mi care îţi sunt valorile şi îţi voi
spune cine eşti. Astfel am parafraza vestitul
dicton, dacă am lua ca centru al judecăţii
conceptul de valoare.
Vorbim de valori atunci când ele sunt
în pericol. Transformările radicale care au
loc în societatea de azi se răsfrâng şi asupra conştiinţei individuale a omului contemporan. Astfel generaţia tânără, inclusiv
şi tânărul militar de astăzi s-a pomenit în
condiţii de dublă examinare, schimbările
radicale în sfera social-politică şi spirituală
au favorizat o criză acută a conştientizării
valorilor individuale, iar instabilitatea economică, lipsa garanţiilor sociale au condiţionat şi decăderea semnificaţiei acestora.
Din perspectivă etimologică „valoarea”
îşi trage originea de la cuvântul latin valor,
care semnifică „puternic”, în latină verbul

valo,-ere,-ui are trei sensuri: „a avea forţă,
putere; a fi sănătos; a fi puternic moral”.
DEX-ul defineşte valoarea ca o „însuşire a unor lucruri, fapte, idei, fenomene de
a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea; suma calităţilor
care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, etc.” [1,
p.  1145]
Axiologia este ştiinţa şi teoria valorilor
morale. Din grecescul axios care înseamnă valoare, preţios, demn de stimă, astfel conceptul
fundamental al axiologiei este cel de valoare.
„Raportul ideal–valoare se rezumă la
faptul că un ideal poate concretiza în sine
câteva valori, la fel idealurile sociale se referă la categoria reprezentărilor sociale, spre
deosebire de valori care, la rândul său, poartă-n sine realitatea actuală. Orice obiect, pe
care ni-l imaginăm realizat şi aducător de fe-
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ricire, este dorit şi deci are valoare”. [2, p. 36]
Atunci când la nivel macrosocial vorbim de existenţa şi funcţionalitatea unui
sistem de valori, atunci apare necesitatea
abordării, din această perspectivă, şi a unui
sistem de valori militare. Acest sistem ar
cuprinde toate tipurile de valori cu specific
militar a căror existenţă şi funcţionalitate
depind de prezenţa domeniului militar.
Ca sistem distinct al vieţii socioumane,
sistemul de valori cu specific militar funcţionează mulţumită dialecticii elementelor
sale şi mişcării de ansamblu a fenomenului
militar. Ca în orice alt sistem, şi aici există şi se manifestă o anumită „repartiţie” a
valorilor, în care omul constituie valoarea
supremă. Şi în acest sistem putem vorbi de
ierarhia valorilor numai la nivelul realizărilor valorice sau al diverselor modificări
privind rolul valorilor militare în raport cu
contextele în care funcţionează acestea. În
cazul când menţionăm că omul ca luptător este valoare supremă, nu înseamnă că
l-am ierarhizat în raport cu armamentul,
disciplina etc., ci i-am fixat rolul său în ansamblul sistemului de valori propriu domeniului militar. Aşadar, ierarhia valorilor
specific militare priveşte realizările valorice
şi funcţionalitatea valorilor (rolul acestora
în diferite contexte).
În domeniul militar valoarea apare ca
o configurare ideatică (armament, tehnică
de luptă, luptători etc.), se materializează în
diverse realizări valorice (materiale şi spirituale), se difuzează şi se implementează în
rândul subiecţilor militari, impunându-se
prin recunoaşterea sa ca mod de a fi al sistemului militar. Şi în acest domeniu fiinţează mai multe categorii de valori, începând
cu cele general-valabile şi până la cele specific-militare şi contextuale, între aceste valori se manifestă întrepătrunderi şi interacţiuni, care fac din întregul sistem de valori

militare un ansamblu coerent în continuă
mişcare. Sistemul valorilor militare cuprinde valorile a căror geneză, evoluţie şi dispariţie sunt legate nemijlocit de domeniul
militar: subiecţii militari (agenţi ai acţiunilor militare – cadre, militari în termen, alte
categorii care slujesc în domeniul militar),
armamentul şi tehnica de luptă, disciplina
militară, regulamentele militare de toate
categoriile (care au insă preponderent rol
normativ), războiul de apărare a patriei
etc. Toate aceste valori fiinţează atât timp
cât există domeniul militar ca domeniu
distinct, cu funcţii proprii în cadrul vieţii
sociale.
Valorile specifice domeniului militar
nu fac altceva decât să se consolideze în
timp de pace pentru a se verifica în contextul războiului, când capătă noi însuşiri, noi
valenţe. Acest lucru se datorează faptului că
subiectul axiologic efectuează actul apreciativ în cu totul alte condiţii decât cele existente în timp de pace. S-ar putea spune că şi
subiectul este altul (mai ales prin prezenţa
rezerviştilor în rândul maselor luptătoare,
prin prezenţa diverselor componente ale
sistemului naţional de apărare etc.). Deci
între cele două stări (de pace şi de război)
nu se realizează un simplu transfer de valori, ci valorile militare capătă definitiv statutul de valori numai în contextul beligeranţei.[3, p. 154]
Semnificaţia valorii, inclusiv a valorii
militare, nu este pur şi simplu o abstracţie. Ea are o puternică încărcătură acţională, fără de care ar rămâne o simplă
meditaţie. Dacă pe timp de pace sistemul
valorilor militare are o mare stabilitate,
conferită de importanţa firească a vieţii
sociale, starea de război modifică substanţial funcţionalitatea valorilor. Marile
creaţii, cu semnificaţie valorică, cum ar
fi elementele constitutive ale proprietăţii
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(uzinele, întreprinderile, terenurile productive, sistemele de irigaţii,edificiile culturale şi monumentele istorice etc.) primesc
alte întrebuinţări, iar în caz că presiunea
inamicului este extinsă pe teritoriul naţional, unele din aceste creaţii se distrug
pentru a nu fi valorificate de adversar. Astfel schimbarea situaţiilor modifică foarte
mult atât funcţionalitatea valorilor, cât şi
comportamentul agenţilor fără de aceştia.
Pe câmpul de luptă funcţionalitatea valorilor se modifică radical de faptul că războiul
aduce în prim-plan ca valoare supremă, teritoriul naţional.
Apărând acest teritoriu, luptătorii își
apără existenţa lor genetică, colectivă, omul
se instituie ca valoare supremă în chip de
colectivitate (popor, naţiune) sau, cu un alt
termen, de om comunitar. Jertfele individuale, actele de eroism ale diverşilor luptători pe câmpul de luptă capătă semnificaţii
supreme, pentru că vizează colectivitatea
ca valoare. Omul-comunitar şi teritoriul
naţional fac corp comun, alcătuind, într-o
altă formulare, ceea ce se cheamă libertate,
independenţă şi suveranitate naţională.
Atitudinea şi comportamentul agenţilor militari pe câmpul de luptă se modifică
substanţial şi în ce priveşte raportarea acestora la o altă valoare, şi anume corpul de
comandă. Comandantul apare, în această
situaţie, nu numai ca o valoare ce emite ordine şi dispoziţiuni pentru subordonaţi, ci
şi ca primul ocrotitor al acestora. Ocrotirea
decurge din grija sa pentru a obţine cât mai
multe succese, cu pierderi umane şi materiale cât mai puţine. La rândul lor, subordonaţii (agenţii acţiunii) îl apără pe comandant (corp de comandă), în primul rând, nu
în virtutea prescripţiilor normative exprese, ci graţie unei noi valori; instituite pe un
plan superior, şi anume solidaritatea ostăşească. Această valoare fiinţează şi pe timp
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de pace, dar îndeosebi pe timp de război.
Aşadar, domeniul militar are proprietăţi, însuşiri, finalităţi şi funcţii proprii,
ceea ce determină ca şi valorile sale să
poarte o amprentă specifică, ele apărând ca
o necesitate privind dezvoltarea sistemului.
Prioritar grupul militar se caracterizează prin socializare. Acţiunea militară este o
acţiune de echipă, fapt care impune sentimentul şi atitudinea conlucrării, solidaritatea ca valoare psihosociomorală.
În acest context, conceptul de educaţie militară dezvoltă un tip aparte de
educaţie,este un domeniu specific mediului militar, reflectă cerinţele vieţii militare
puternic formalizate şi, care prin funcţiile
şi obiectivele sale contribuie la formarea
luptătorilor şi,prin aceasta, la apărarea
independenţei şi suveranităţii Republicii
Moldova.
În realizarea obiectivului de formare a
militarului profesionist, educaţia militară
se foloseşte de valori generale specifice,
precum: patriotismul, mândrie naţională,
demnitate, disciplină, libertate,pace, cultul
eroului, valori istorice, modele umane de
excepţie, simboluri militare tradiţionale,
apărare, onoare, persverenţă, educabilitate
etc. [4, p. 121]
Astfel valorile educaţionale ajung la un
nivel înalt de universalitate, iar C. Cucoş
afirmă chiar că, depăşind acest nivel, ele
„reprezintă o procesualitate de gradul doi
care se decantează la nivelul optimei combinări, conjugări, alternări, întemeieri-resemnificări”. [5, p. 80]
Putem menţiona caracteristicile mediului militar care influenţează specificul valorii în instituţiile militare:
– spiritul de lucru în echipă şi prin cooperare;
– statusuri şi roluri precis reglamentate;
– relaţii sociale şiputernic ierarhizate;
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– activităţi cu grad înalt de solicitare fizică şi psihică;
– misiuni cu grad sporit de pericol şi risc;
– condiţii de instruire specifice
– regim de muncă strict dirijat şi controlat;
– asumare de risc şi libertate etc.
Acest fapt impune căutarea şi discuţia
problemelor psihosociale, care ar asigura
eficienţa procesului instructiv-educativ în
Academia Militară.
În calitate de procedeu de influenţă
lidershipul militar este un important mecanism de întărire a valorilor sociale şi
militare în armată. Liderii militari, prin
comportamentul său, desemnează ceea ce
este important sau nu. În măsura în care
comandanţii (şefii) servesc, personifică şi
apără conştient valorile promovate în armată, ei certifică validitatea acestor valori

şi le fac credibile; în plus le dau subalternilor o indicaţie generală despre modul în
care ar trebui să se orienteze şi să-şi regleze
propriul comportament. [6, p. 48]
Din această perspectivă aş menţiona următoarele propuneri:
– În orice activitate, valorile concentrate la nivelul corelaţiei dintre finalităţi şi
conţinuturi generale să constituie un criteriu unic al educaţiei studenţilor militari;
– Proiectarea acţiunilor didactico-educative de formare axiolodică a studenţilor
militari să ia în consideraţie particularităţile specifice acestui grup;
– Subiectul valorizator principal al acţiunilor educaţionale în instituţia dată va
rămâne totuşi personalitatea celui ce educă
(profesorul, comandantul, ofiţerul militar,
sergentul etc.) prin exemplu personal.
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garanţiile  juridice  conferite  prin  intermediul
statutului  de  combatanT
Alexandru CAUIA *
The importance of the problem of the legal status of combatants through the light of the
contemporary challenges posed by armed conflicts constitutes the subject of the disputes
between the science specialists of international humanitarian law. Currently there is no
complex work which has as a research object the guarantees conferred by the normative
acts of the international humanitarian law for the combatants, who take part in the
contemporary armed conflicts. In this article we will present content of rights conferred by
the combatant status.
Cea mai importantă garanţie pe care o
conferă statutul de combatant este lipsa de
pedeapsă penală pentru simpla participare la ostilităţi. Este incontestabil faptul că
persoanele suspectate de a fi comis o crimă
de război sau o crimă contra umanităţii sau
cele care au comis o infracţiune de acest
gen nu vor putea beneficia de amnistie
pentru cele comise, cu atât mai mult cu cât
acest gen de infracţiuni nu au termen de
prescripţie[1]. Astfel, participarea la ostilităţi, condiţionată de respectarea absolută
a normelor de drept internaţional umanitar nu constituie un motiv suficient pentru
tragerea la răspundere a combatantului, pe
când persoanele care nu pot fi încadrate în
categoria de combatant urmează să poarte
răspundere pentru participare la operaţiile militare din cadrul conflictelor armate
contemporane.
O situaţie dificilă poate fi constatată în
cazul amnistierii participanţilor în cadrul
conflictelor armate noninternaţionale.
Protocolul adiţional II la convenţiile de la
Geneva, care se aplică asupra situaţiilor de
conflict armat noninternaţional, stipulea-

ză: „La încheierea ostilităţilor, autorităţile
aflate la putere se vor strădui să acorde o
amnistie cât mai largă posibilă persoanelor
care au luat parte la conflictul armat sau
celor care sunt lipsite de libertate, pentru
motive legate de conflictul armat” [2, p.
258]. De la momentul adoptării acestui act
normativ, un şir de state afectate de conflicte noninternaţionale au acordat acest gen
de amnistie, fie prin intermediul adoptării
unui acord, fie prin adoptarea unui act normativ de nivel naţional sau prin alte metode
[3, p. 786]. Consiliul de Securitate al ONU
a susţinut acordarea amnistiei în cazul conflictelor din Republica Africa de Sud, Angola şi Croaţia [4], iar Adunarea Generală a
ONU a susţinut, prin intermediul adoptării
rezoluţiilor sale [5], aplicarea amnistiei în
cazul Afganistanului şi Kosovo. Comisia
pentru drepturile omului a ONU a adoptat un şir de rezoluţii menite să aprobe declararea amnistiei în cazul conflictelor din
Bosnia şi Herţegovina şi Sudan [6]. Cu toate că organizaţiile internaţionale se implică
activ în acest proces, acordarea amnistiei
ţine de caracterul suveran exclusiv al statu-
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lui, regula cutumiară de drept internaţional
umanitar recomandând insistent statelor
afectate de conflict de a adopta o astfel de
decizie, care ar contribui efectiv la ameliorarea situaţiei şi la reconcilierea populaţiei
autohtone. Această regulă nu poate în nici
un caz să se reflecte şi asupra persoanelor
care sunt bănuite de comiterea crimelor
de război sau a crimelor contra umanităţii
[7, p. 788 ].
Protecţia juridică a prizonierilor de
război în cadrul conflictelor armate internaţionale este asigurată prin intermediul
Convenţiei a III-a de la Geneva din 12
august 1949. Acest act normativ are drept
fundament următoarele două principii:
a) Prizonierul de război nu poate fi supus
unei cercetări judiciare sau pedepsit doar
pentru participare în cadrul ostilităţilor [8,
p. 92–93]; b) Prizonierul de război urmează să beneficieze de un tratament pe toată
durată detenţiei până la eliberare sau repatriere [9, p. 61–62].
Statutul de prizonier de război este de
o maximă importanţă, deoarece persoana
care nu poate să beneficieze de acest statut este susceptibilă de a fi pedepsită penal
pentru participarea la ostilităţi, cu atât mai
mult cu cât în legislaţia naţională a unor
state participarea la conflict poate fi condamnată cu pedeapsa capitală. În acest caz
dilema statutului persoanei se transformă
din una juridică în una care urmează să decidă asupra vieţii persoanei capturate, ceea
ce ne demonstrează o dată în plus necesitatea imperioasă a procesului de stabilire
a statutului juridic al persoanei capturate
[10, p. 1 ].
În Antichitate prizonierii de război erau
asasinaţi, schilodiţi sau transformaţi în
sclavi. Perioada medievală nu se caracterizează printr-un umanism excesiv în ceea ce
priveşte soarta acestei categorii de partici-

panţi în cadrul conflictelor armate, ei fiind
lipsiţi de libertate sau eliberaţi în schimbul
unei recompense. În secolul XVII prizonierii de război sunt calificaţi ca reprezentanţi
ai statului pentru care au luptat, şi nu proprietatea exclusivă a părţii deţinătoare, cu
toate că tratamentele pline de cruzime pot
fi constatate şi în secolele XIX–XX. După
cel de al Doilea Război Mondial, un număr
impunător de ofiţeri ai armatei naziste şi
nipone au fost condamnaţi de către Tribunalele Internaţionale Ad-hoc pentru „omorul prizonierului de război”[11].
Reglementarea actuală a statutului de
prizonier de război îşi are originea în spiritul cavaleresc, care prevedea respectarea
inamicului şi a statutului acestuia chiar şi în
cazul căderii în prizonierat [12, p. 61–62].
În acest context persoana care nu este
combatant nu poate beneficia de statutul de
prizonier de război, de garanţiile generate
de acest statut şi poate fi trasă la răspundere pentru participare la ostilităţi. În statele
unde aceste acţiuni ar putea fi sancţionate
prin pedeapsa cu moartea, acordarea statutului de prizonier de război s-ar reduce la
dilema dintre a păstra sau nu viaţa persoanei reţinute.
Astfel articolul 5(2) al Convenţiei a IIIa de la Geneva prevede: „Dacă există vreo
îndoială în ce priveşte încadrarea în una
din categoriile enumerate în articolul 4 a
persoanelor care au comis un act de beligeranţă şi care au căzut în mâinile inamicului, numitele persoane vor beneficia de
protecţia prezentei Convenţii, în aşteptarea
ca statutul lor să fie determinat de un tribunal competent”[13, p. 58].
În lumina celor menţionate mai sus,
putem constata faptul că delegaţii la conferinţa de la Geneva conştientizau adevărata valoare a acestui statut, ceea ce a dus la
reglementarea expresă a acestuia în textul
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unei convenţii distincte. Conform prevederilor exprese ale actului normativ internaţional citat, în cazul unei situaţii incerte
în ceea ce priveşte acordarea statutului de
prizonier de război, prioritate se acordă
persoanei reţinute prin acordarea acestui
statul, până la proba contrarie legalizată
prin intermediul unei instanţe competente.
Conţinutul Convenţiei a III-a de la Geneva este pătruns de spiritul principiilor de
drept internaţional public în general şi de
principiul umanismului în relaţiile cu prizonierii de război în special. Conform opiniei unanim acceptate formulate de către
amiralul german Canaris; „Luarea în prizonierat are drept scop unic şi prioritar împiedicarea participării directe la ostilităţi a
persoanei reţinute, şi nu pedeapsa sau răzbunarea pentru acţiunile săvârşite. Această
exigenţă a procesului de atitudine faţă de
prizonierii de război vine în unison cu regulile elementare de ducere a războiului,
adică cu interdicţia de a ataca persoanele
neînarmate sau civile, cu atât mai că prizonierii de război fac parte din categoria cea
mai vulnerabilă a participanţilor în cadrul
conflictului militar [14, p. 322].
Responsabilitatea totală în ceea ce priveşte starea prizonierului de război este
sarcina Părţii Deţinătoare, fapt stipulat expres în art. 12(1) al Convenţiei a III-a de
la Geneva: „Prizonierii de război sunt sub
autoritatea Puterii inamice, nu însă a indivizilor sau a corpului de trupă care i-au
capturat. Independent de răspunderile
individuale care pot exista, Puterea deţinătoare este răspunzătoare de tratamentul
care le este aplicat.” De asemenea, Puterea
Deţinătoare urmează să efectueze toate
măsurile necesare pentru a se asigura că
Partea care urmează să primească prizonierii de război este în stare să satisfacă
prevederile Convenţiei a III-a, obligaţie
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evidenţiată în textul art. 12 (2) şi (3) al
Conferinţei a III-a de la Geneva: „Prizonierii de război nu pot fi transferaţi de Puterea Deţinătoare decât unei Puteri parte la
Convenţie şi dacă Puterea Deţinătoare s-a
asigurat că Puterea în cauză este în stare să
aplice Convenţia. Dacă prizonierii au fost
astfel transferaţi, responsabilitatea aplicării
Convenţiei incumbă Puterii care a acceptat
să-i primească pentru timpul în care aceştia îi vor fi încredinţaţi.
Totuşi, în cazul în care această Putere
nu-şi îndeplineşte obligaţiile de a executa dispoziţiile Convenţiei asupra oricărui
punct important, Puterea prin care prizonierii de război au fost transferaţi, în urma
unei notificări a Puterii protectoare, să ia
măsuri eficace pentru remedierea situaţiei sau să ceară înapoierea prizonierilor de
război. Această cerere va trebui să fie satisfăcută.”
Regula generală prevede acordarea sta
tutului de prizonier de război oricărei persoane care poate fi încadrată în una din
categoriile descrise de art. 4 al Conferinţei
a III-a de la Geneva, indiferent de modalitatea şi circumstanţele în care aceasta a fost
reţinută [15, p. 57–58].
Incertitudinea în acest sens este potenţată de lipsa unei definiţii unanim acceptată asupra noţiunii de „stare dubioasă” [16]
sau „stare incertă” a persoanei care pretinde a beneficia de statutul de prizonier de
război. Din punct de vedere juridic, „starea
de incertitudine” poate fi calificată drept
stare de fapt care provoacă dubii pentru o
persoană competentă în procesul de luare a
unei decizii de o maximă importanţă.
Comentariul asupra Convenţiei a III-a
de la Geneva nu face lumină în acest sens,
stipulând doar două cazuri când art. 5 (2)
este aplicabil: dezertorii şi persoanele care
însoţesc forţele militare, care şi-au pierdut
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actele prin care se legitimează (legitimaţiile). Din spiritul comentariului acestor
norme putem concluziona că „starea de
incertitudine” în procesul de acordare a
statutului de prizonier de război ar trebui
să apară cât se poate de rar, deoarece categoriile evidenţiate la art. 4 pretind a avea
un caracter exhaustiv, ceea ce ar trebui să
excludă situaţiile dubioase, iar adoptarea
art. 5 a avut drept principal obiectiv privarea părţii deţinătoare de dreptul de a decide unilateral şi subiectiv asupra acordării
acestui statut.
Opinia majorităţii exegeţilor în domeniu asupra procesului de acordare a statutului de prizonier de război se rezumă la
prezumţia că orişice persoană reţinută în
perimetrul acţiunilor de luptă este considerată a fi prizonier până la proba contrarie.
O astfel de cvasi-prezumţie este materializată în textele unor îndrumare sau
regulamente militare ale unor state. Spre
exemplu, regulamentul provizoriu asupra
conflictului armat al Noii Zeelande din
anul 1992 prevede: „orişice combatant, în
sensul art. 43 al Protocolului adiţional I,
reţinut pe câmpul de luptă va fi considerat
prizonier de război, cu condiţia ca la momentul reţinerii să nu deţină arme ascunse
sau camuflate. În toate cazurile, fără excepţie, statutul va fi determinat de instanţă”
[17, p. 907]. În acelaşi sens, manualul pentru forţele de apărare ale Australiei stipulează: „În majoritatea cazurilor combatantul reţinut are dreptul la statut de prizonier
de război” [18, p. 1004].
Consiliul Secret al Marii Britanii a cercetat acţiunea art. 5 într-un caz survenit în
urma conflictului militar care s-a declanşat între Malaysia şi Indonezia. În textul
hotărârii acesta a prevăzut: „Până când
nu apar dubii în ceea ce priveşte acordarea statutului de prizonier de război, art.

5 nu este aplicabil şi nu este necesar ca o
instanţă competentă să se pronunţe asupra
aplicabilităţii sau inaplicabilităţii acestei
garanţii suplimentare. Astfel, dacă statutul
persoanei reţinute nu a generat dubii, nu
apare necesitatea adoptării unei hotărâri
judiciare asupra prezentului caz”. Acest
fapt ne demonstrează că instanţa britanică
a interpretat expresia „apar dubii” reflectă
îndoiala ce poate fi invocată înainte sau în
timpul procesului de judecată, având doar
o pondere procedurală şi nu una materială.
Într-o opinie separată lorzii Gest şi Barwik
consideră că „atât timp cât învinuitul nu a
emis o astfel de pretenţie (de a i se acorda
statutul de prizonier de război)…, „dubiile” care urmau să apară conform art. 5 trebuie să se axeze asupra faptului de apartenenţă a învinuitului la una din categoriile
prevăzute la art. 4 al Convenţiei a III-a de
la Geneva.”
Interpretarea în conformitate cu care
„starea dubioasă” apare atunci când se pre
zintă unele pretenţii asupra conferirii statutului de prizonier poate fi observată şi
în cadrul Regulamentului Forţelor Militare Terestre ale Statelor Unite ale Americii
despre prizonierii de război adoptat în anul
1997, care prevede deferirea unei instanţe
competente a fiecărui caz în care apar dubii în ceea ce priveşte acordarea statutului
de prizonier de război, cu condiţia că persoana vizată pretinde a fi supusă unui tratament similar celui garantat de Convenţia a
III-a de la Geneva. Această prevedere este
în unison cu prezumţia stipulată la art. 45
(1) al Protocolului adiţional I la convenţiile
de la Geneva din 8 iunie 1977, care menţionează: „1. O persoană care ia parte la
ostilităţi şi cade în mâinile părţii adverse
este presupusă a fi prizonier de război şi, în
consecinţă, este protejată de cea de a III-a
Convenţie atunci când ea revendică statutul
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de prizonier de război, sau rezultă că are
dreptul la statutul de prizonier de război,
sau atunci când partea de care ea depinde
revendică pentru ea acest statut pe calea
notificării adresate puterii care o deţine
sau puterii protectoare. Dacă există vreo
îndoială asupra dreptului său la statutul de
prizonier de război, această persoană continuă să beneficieze de acest statut şi, prin
urmare, de protecţia celei de a III-a Convenţie şi a prezentului Protocol, aşteptând
ca statutul său să fie determinat de un tribunal competent” [19, p. 6].
În opinia autorilor Comentariului Protocolului adiţional I, norma stipulată la art.
5(2) a avut o importanţă crucială în procesul de apărare şi garantare a drepturilor
celor ce au participat în cadrul conflictelor armate internaţionale, care a rămas a fi
una neunivocă în sensul interpretării [20,
p. 553]. Problemele constatate în cadrul
conflictelor armate cu participarea masivă
a partizanilor au scos la iveală insuficienţa
respectivelor reglementări, fapt care a dus
la adoptarea art. 45 în textul Protocolului adiţional. Scopul principal al adoptării
acestei norme speciale a fost de a identifica o procedură de conferire a statutului
de prizonier de război în cazurile când nu
există certitudinea că persoana reţinută ar
putea fi încadrată în una din categoriile
prevăzute la art. 4.
Astfel alin. 2 şi 3 ale art. 45 stipulează:
„2. Dacă o persoană căzută în mâinile unei
părţi adverse nu este ţinută ca prizonier de
război şi trebuie să fie judecată de această
parte pentru o infracţiune în legătură cu
ostilităţile, ea este îndreptăţită să îşi valorifice dreptul său la statutul de prizonier de
război în faţa unui tribunal judiciar şi să
obţină ca această problemă să fie rezolvată.
De fiecare dată când procedura aplicabilă o
permite, problema trebuie să fie soluţionată
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înainte de a se fi decis asupra infracţiunii.
Reprezentanţii puterii protectoare au dreptul să asiste la dezbaterile în cursul cărora
această problemă trebuie să fie rezolvată,
în afara cazului excepţional în care aceste
dezbateri se desfăşoară cu uşile închise în
interesul securităţii de stat. În acest caz,
puterea deţinătoare trebuie să informeze
despre aceasta puterea protectoare.
3. Orice persoană care, luând parte la
ostilităţi, nu are dreptul la statutul de prizonier de război şi nu beneficiază de un
tratament mai favorabil în conformitate cu
cea de a IV-a Convenţie, are dreptul, oricând, la protecţia prevăzută în art. 75 al
prezentului Protocol. În teritoriul ocupat o
astfel de persoană, exceptând situaţia când
este deţinută pentru spionaj, beneficiază,
de asemenea, în pofida dispoziţiilor art. 5
al celei de a IV-a Convenţii, de drepturile
de comunicare prevăzute în amintita Convenţie” .
Textul articolului 45 prevede expres cazurile în care dubiile trebuie să dispară în
ceea ce priveşte acordarea statutului de prizonier de război în baza prezumţiei acestuia: 1) dacă persoana reţinută pretinde
la acest statut; 2) Dacă există supoziţia că
acesteia i s-ar putea conferi acest statut şi 3)
dacă partea căreia acesta îi aparţine pledează pentru oferirea acestui statut. În cazurile
când dubiile persistă, în pofida acţiunilor
menţionate anterior, statutul persoanei reţinute urmează să fie determinat de o instanţă competentă. Această consecutivitate
de prezumţii este o continuare logică a prevederilor articolului 5, diferenţa constând
în faptul că obligaţia de a demonstra sau de
a proba imposibilitatea conferirii statutului
pretins stă în sarcina părţii deţinătoare şi
nu invers.
Judecând conform interpretărilor date
de regulamentele militare ale unor state
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citate anterior, dubiile sau îndoielile în ceea
ce priveşte conferirea statutului de prizonier de război în sensul articolului 5(2) pot
apărea doar în legătură cu apartenenţa persoanei reţinute la una din categoriile prevăzute la articolul 4 al Convenţiei a III-a de la
Geneva [21, p. 7].
Problema complexă a legăturilor care
există între militari, drept potenţiali combatanţi, în eventualitatea declanşării unui
conflict armat şi dreptul la viaţă este esenţială în ansamblul existenţei umane şi are
legături profunde şi subtile cu profesia de
militar, aşa cum o demonstrează victimele
uzului de violenţă armată, inclusiv reclamaţiile familiilor unor militari care şi-au pierdut viaţa în timpul operaţiunilor militare,
reclamaţiile la adresa ministerelor apărării
care n-ar fi luat toate măsurile necesare în
scopul protecţiei vieţii celor trimişi să lupte
pentru ţara lor.
Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului este în esenţa sa o rezoluţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite, fapt ce nu garantează aplicabilitatea directă a acesteia
în dreptul naţional al statelor membre ale
organizaţiei. În pofida acestui fapt, prin intermediul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului au fost evidenţiate principiile
diriguitoare ale drepturilor omului, care
ulterior, pot fi regăsite în textele tratatelor
internaţionale de natură obligatorie adoptate în cadrul organizaţiei. Astfel art. 3 al
declaraţiei prevede: „..orişicare individ are
dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa
propriei persoane”[22, p. 161].
Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice, adoptat de
Adunarea Generală a ONU, stipulează în
art 6.1.: „Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit
prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa
sa în mod arbitrar” [23, p. 218].

Convenţia cu privire la prevenirea şi
reprimarea crimei de genocid din 1948
interzice omorârea membrilor unui grup
naţional, etnic, rasial sau religios cu scopul
de exterminare parţială sau totală a acestuia. Astfel, în mod indirect prin intermediul
prevederilor acestei convenţii este apărat
dreptul la viaţă al membrilor acestor grupuri.
Principiile de la Syracuza cu privire la
Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice din 1966, care autorizează
unele derogări de la prevederile acestuia,
adoptate în 1984 de către sub-comisia abilitată cu funcţia de a lupta contra discriminării şi de a proteja minorităţile naţionale
stipulează că statele părţi ale Protocolului
menţionat anterior nu pot deroga de la prevederile acestuia referitoare la garantarea
dreptului la viaţă chiar şi pe motiv de pericol asupra existenţei statalităţii [24].
Reglementarea nemijlocită a dreptului
la viaţă în timpul unui conflict armat este
realizată prin intermediul convenţiilor de
la Geneva din 12 august 1949. Articolul 3
comun al acestor convenţii stipulează: „În
caz de conflict armat reprezentând un caracter noninternaţional şi ivit pe teritoriul
uneia dintre Înaltele Părţe Contractante, fiecare dintre Părţile în conflict va trebui să
aplice, cel puţin, următoarele dispoziţii: 1.
Persoanele care nu participă direct la ostilităţi, inclusiv membrii forţelor armate care
au depus armele şi persoanele care au fost
scoase din luptă din cauză de boală, rănire,
detenţie sau din orice altă cauză, vor fi, în
toate împrejurările, tratate cu omenie, fără
nicio deosebire cu caracter discriminatoriu
bazată pe rasă, culoare, religie sau credinţă,
sex, naştere sau avere, sau orice alt criteriu
analog. În acest scop, sunt şi rămân prohibite, oricât şi oriunde, cu privire la persoanele menţionate mai sus:
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a) atingerile aduse vieţii şi integrităţii corporale, mai ales omorul sub toate
formele, mutilările, cruzimile, torturile şi
chinurile ”[25, p. 10–11]
Acest articol este comun celor petru
convenţii de la Geneva. O reglementare nu
mai puţin importantă în acest sens este stipulată în textul Protocolului adiţional I la
convenţiile de la Geneva din 8 iulie 1977,
în art. 75, alin. 2, lit. a), care prevede: „atingerile aduse vieţii, sănătăţii şi integrităţii
fizice sau mentale a persoanelor, în special:
i) omorul…” [26, p. 227].
Convenţia Europeană privind Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, adoptată de către Consiliul
Europei, prevede la art. 2.1.: „Dreptul oricărei persoane la viaţă este protejat de lege.
Moartea nu poate fi aplicată în mod intenţionat, în afară de executarea unei sentinţe
capitale pronunţată de către un tribunal în
cazul în care infracţiunea este sancţionată
de lege cu această pedeapsă.
Moartea nu este considerată ca aplicată prin violarea acestui articol în cazurile
când ea ar rezulta dintr-o recurgere absolut
necesară la forţă:
– pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva acţiunii violente şi ilegale;
– pentru a efectua o arestare în condiţiile legii sau pentru a împiedica evadarea
unei persoane deţinute conform legii;
– pentru a reprima, conform legii, o
răscoală sau o insurecţie”[27, p. 168].
Constituţia Republicii Moldova prevede la art. 24: „(1) Statul garantează fiecărei
persoane dreptul la viaţă şi la integritatea
fizică şi psihică.
(2)Nimeni nu va fi supus la torturi, nici
la pedepse sau tratamente crude, inumane
ori degradante…” [28].
Problematica vieţii şi a morţii ca un
tandem ce generează perceperea scurgerii
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timpului a constituit obiectul de studiu al
diferitor şcoli de gândire şi curente filosofice, de la apariţia omului pe mapamond şi
până în prezent, fără însă a da răspunsuri
univoce asupra fenomenelor cercetate. În
baza celor menţionate, putem afirma cu
siguranţă faptul că omenirea a realizat unele acţiuni concrete prin garantarea la nivel
declarativ în textul actelor normative internaţionale şi celor naţionale a dreptului
la viaţă.
O situaţie absolut originală, prin prisma
circumstanţelor în cadrul cărora îşi exercită atribuţiile, este cea a militarilor. În eventualitatea declanşării unui conflict armat
aceştia urmează să fie primii care îşi vor
pune viaţa în pericol în baza statutului de
combatant. Există sau nu un drept la viaţă
al militarilor constituie o chestiune asupra
cărora savanţii în domeniul ştiinţei dreptului internaţional umanitar polemizează de
ceva timp.
Autorul Ion Dogaru consideră că, deşi
întrebarea pare retorică şi răspunsul evident este afirmativ, dreptul la viaţă al militarilor are conotaţii specifice prin natura
profesiei militare. Se ştie că armata este instrumentul de forţă prin care societatea îşi
apără interesele naţionale de pericolele externe. Se ştie, de asemenea, că militarii, ca
gestionari şi utilizatori ai mijloacelor violenţei armate, sunt îndrituiţi să-şi folosească armele în timp de război. Dar utilizarea
chiar în condiţii de legalitate a armelor presupune suprimarea dreptului la viaţă al inamicului; tot astfel, participând la ostilităţile armate, militarii sunt expuşi la pericolul
pierderii propriei vieţi, căci, la rândul său,
inamicul are dreptul legal de a-şi distruge
adversarul [29, p. 56].
În opinia noastră, privarea de viaţă a inamicului sau cel puţin „imobilizarea acestuia
prin orişice metodă”, ceea ce admite şi aten-
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tarea asupra dreptului la viaţă al acestuia,
este nu atât un drept al militarului – combatant cât o obligaţie a acestuia în baza regulamentelor militare şi a jurământului depus.
Iată de ce esenţa disciplinei militare
constă în executarea ordinelor şi îndeplinirea misiunilor chiar în situaţia când viaţa
combatantului este pusă în pericol.
În lucrarea „Al doilea tratat despre
cârmuire”, din 1689, John Locke arată că
practica obişnuită a disciplinei militare,
care are drept scop conservarea armatei şi,
prin aceasta, a întregii comunităţi, necesită
o supunere absolută faţă de ordinele superiorilor, iar a nu te supune sau a contesta
cele mai primejdioase şi mai lipsite de raţiune ordine înseamnă chiar moartea. Aşa
se face că sergentul poate ordona unui soldat să mărşăluiască până la gura unui tun,
iar generalul îl poate condamna la moarte
pentru că nu a executat ordinele cele mai
disperate. Întrucât o asemenea ascultare
oarbă – conchide Locke – este necesară
scopului pentru care comandantul are puterea aceasta absolută şi discreţionară şi
anume conservarea atât a forţelor proprii,
cât şi a întregii societăţi naţionale pe baza
raţiunilor practice ale artei militare.
Garanţiile judiciare constituie o parte
inerentă a garanţiilor conferite de către tratatele semnate în domeniul dreptului internaţional umanitar şi dreptului internaţional
al drepturilor omului. Cercetarea nivelului
de respectare al garanţiilor judiciare în cadrul conflictului armat prin prisma normelor de drept internaţional umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului este
de o importanţă incontestabilă atât practică
cât şi teoretică, deoarece în ceea ce priveşte
asigurarea respectării şi aplicării normelor care au drept scop protecţia drepturilor persoanei în cadrul conflictului armat
aceste două ramuri ale dreptului interna-

ţional sunt complementare şi interdependente întru realizarea obiectivului propus.
Normele de drept internaţional umanitar stipulează atât garanţiile judiciare
generale care urmează să fie respectate pe
durata conflictelor armate internaţionale
şi noninternaţionale, cât şi garanţii cu caracter special în favoarea unor categorii de
persoane precum ar fi: prizonierii de război
[30, p. 88–106], persoanele internate[31, p.
145–146], femeile şi copiii [32]. Cu toate
acestea, platforma prolifică de bază este
formate din garanţiile judiciare fundamentale pe care urmează să apară, să se dezvolte şi să perpetueze în timp respectarea
garanţiilor judiciare speciale.
Întâi de toate, urmează să evidenţiem
garanţiile judiciare prevăzute de normele
de drept umanitar şi normele dreptului internaţional al drepturilor omului de la care
sunt interzise derogările indiferent de situaţie şi circumstanţe, adică cele ce constituie
garanţii general valabile. Spre exemplu: recunoaşterea statutului de subiect de drept fiecărei persoane [33], protecţia faţă de caracterul retroactiv al legilor, principiul nullum
crimen sine lege, adică nimeni nu poate fi
considerat vinovat în săvârşirea unei infracţiuni pentru acţiunea sau inacţiunea care nu
constituie infracţiune conform legii penale
naţionale sau actelor internaţionale în vigoare la momentul săvârşirii acesteia, interzicerea aplicării legii penale care înăspreşte
pedeapsa sau înrăutăţeşte situaţia persoanei
vinovate, iar dacă legea posterioară înlătură caracterul infracţional al faptei, uşurează
pedeapsa sau în alt mod ameliorează situaţia
persoanei, aceasta are caracter retroactiv. De
asemenea, urmează să evidenţiem atitudinea specială formulată în textul normelor
de drept internaţional umanitar şi dreptul
internaţional al drepturilor omului faţă de
pedeapsa cu moartea [34].
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În ceea ce priveşte aplicarea intuitu
personae a garanţiilor judiciare stipulate
de normele dreptului umanitar urmează
să menţionăm că acestea se aplică doar
persoanelor care sunt trase la răspundere
pentru infracţiunile săvârşite în timpul sau
în legătură directă cu evenimentele din cadrul conflictului armat [35], iar cele prevăzute de dreptul internaţional al drepturilor
omului se aplică asupra tuturor persoanelor, indiferent dacă acestea sunt suspectate
de săvârşirea unor fapte prejudiciabile pe
timp de conflict armat sau pe timp de pace.
Formularea acestora în textul convenţiilor
de la Geneva şi a Protocolului adiţional I
demonstrează direct caracterul general
valabil al garanţie judiciare la un proces
echitabil şi imparţial, şi anume art. 3(1)(d)
comun al CG I-IV stipulează: „Condamnările pronunţate şi execuţiile efectuate fără
o judecată prealabilă, dată de un tribunal
constituit în mod regulat, însoţită de garanţii judiciare recunoscute ca indispensabile de popoarele civilizate” [36, p. 10–11 ].
Marea majoritate a garanţiilor judiciare prevăzute de normele dreptului umanitar sunt comune atât pentru conflictele
militare noninternaţionale, cât şi pentru
cele internaţionale, cu excepţia faptului
că pentru cele din urmă Protocolul adiţional I prevede garanţii adăugătoare. [37].
Unii exegeţi ai domeniului [38, p. 462–
470] consideră că totuşi unele dintre aceste
garanţii suplimentare se aplică şi pe durata conflictelor armate noninternaţionale,
exemple concludente în acest sens fiind
prevederile similare ale art. 75 (4) (g) PA I
şi art. 6 (2) (a) PA II sau principiul non bis in
idem [39, p. 227–229] care se aplică în toate
situaţiile de conflict armat noninternaţional, fapt confirmat şi prin stipularea acestora în statutele tribunalelor ad-hoc pentru
fosta Iugoslavie [40] şi Ruanda [41] şi în
Statutul Curţii Penale Internaţionale [42].
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Într-o altă opinie [43, p. 140], conform
textului art. 6 (2) PA II care prevede: „... decât în baza unei sentinţe pronunţate de un
tribunal care să ofere garanţiile fundamentale de independenţă şi imparţialitate”, poate fi dedus faptul că în cadrul conflictului
armat noninternaţional se aplică doar garanţiile fundamentale stipulate în textul articolului citat anterior într-o formă ilustrativă şi nu exhaustivă, ceea ce nu este altceva
decât o consecinţă a compromisului atins
de către statele care au participat la elaborarea textului Protocolului adiţional II.
O atenţie deosebită urmează să fie acordată respectării garanţiilor judiciare în cazul militarilor învinuiţi de încălcarea gravă a prevederilor dreptului internaţional
umanitar. Aşa se face că drepturile juridice
ale militarilor sunt aceleaşi cu ale tuturor
cetăţenilor, chiar dacă există şi unele dispoziţii speciale, în legătură cu militarii, în Codul penal sau Codul de procedură penală.
Aceleaşi cu ale oricărui alt individ supus legii, drepturile judiciare ale militarilor
se referă la dreptul la un proces echitabil,
dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau pus în libertate în cursul procedurii, dreptul de a fi deferit imediat unui judecător sau magistrat, dreptul de a introduce
un recurs, dreptul la prezumţia de nevinovăţie, dreptul la informare asupra naturii
şi cauzei acuzaţiei, dreptul de a fi asistat de
un apărător sau un interpret şi de a propune sau interoga martori, dreptul de a nu
fi judecat sau pedepsit de doua ori pentru
aceeaşi faptă şi dreptul la neretroactivitatea
legii penale mai severe.
Cu toate acestea, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, în speţa Akvidar contra Turciei, a evidenţiat faptul că în cadrul
unui război civil pe teritoriul statului pot
apărea circumstanţe care să împiedice desfăşurarea normală a procesului de realizare
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a justiţiei, ceea ce ar permite şi derogarea de
la unele prevederi ale actelor internaţionale
cu privire la drepturile omului, în măsura şi conform procedurii prestabilite [44].
În cazul desfăşurării operaţiilor antiteroriste în regiunea Caucaz a Federaţiei
Ruse de către forţele armate ruse, guvernul
legal nu a stabilit regimul situaţiei excepţionale, nu a făcut vreo declaraţie în sensul limitării drepturilor omului în această regiune şi nici nu a recunoscut situaţia ca fiind
un conflict armat noninternaţional. Astfel
Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
statuând asupra sesizărilor parvenite de la
populaţia din regiunea respectivă, a considerat că guvernul Federaţiei Ruse urma să
asigure toată gama de drepturi ale omului
fără nicio excepţie pentru care nu existau
nici argumentele legale şi nici circumstanţele reale [45].
Aşa se face că istoria eforturilor pentru
asigurarea respectului faţă de demnitatea
fiinţelor umane include şi consacrarea libertăţii gândirii, conştiinţei şi religiei ca
drept inerent existenţei şi dezvoltării personalităţii umane, ceea ce în Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului înseamnă şi libertatea de a-şi schimba religia sau
convingerea, precum şi libertatea de a şi le
manifesta singur sau împreună cu alţii atât
în mod public, cât şi privat, prin învăţătură,
practici religioase, cult şi îndeplinirea ritualurilor.
Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului din 1948, la art 18 prevede: „Orice
persoană are dreptul la libertatea gândirii,
a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi manifesta religia sau
convingerile sale, individual sau în colectiv,
atât în public, cât şi privat, prin învăţământ,
practici, cult şi îndeplinirea de rituri” [46].
În acelaşi sens Convenţia europeană
privind protecţia drepturilor omului şi a

libertăţilor fundamentale, din 1950, prevede: „Art. 9.1. Orice persoană are dreptul
la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie; acest drept implică libertatea de a-şi
schimba religia sau convingerea, precum şi
libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ,
practică şi prin îndeplinirea ritualului.
2. Libertatea de a-şi manifesta religia
sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute
de lege, constituie măsuri necesare într-o
societate democratică, pentru siguranţa
publică, apărarea ordinii, a sănătăţii sau a
moralei publice sau protecţia drepturilor şi
libertăţilor altuia”[47].
Constituţia Republicii Moldova stipulează expres la art. 31 „Libertatea conştiinţei” următoarele: „(1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste
în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(2) Cultele religioase sunt libere şi se
organizează potrivit statutelor proprii, în
condiţiile legii.
(3) În relaţiile dintre cultele religioase
sunt interzise orice manifestări de învrăjbire.
(4) Cultele religioase sunt autonome,
separate de stat şi se bucură de sprijinul
acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei
religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate” [48].
Constituţia României prevede la art.
29, „Libertatea conştiinţei” „ (1) Libertatea
gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite
sub nici o formă.
(2) Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.”
Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de
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toleranţă şi de respect reciproc. Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit
statutelor proprii, în condiţiile legii. În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. Cultele religioase sunt autonome
faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în spitale, în penitenciare, în aziluri şi
în orfelinate. Părinţii sau tutorii au dreptul
de a asigura, potrivit propriilor convingeri,
educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine [49, p. 120 ].
Comandanţii militari trebuie să-şi instruiască subordonaţii în acest sens şi, mai
ales, să conştientizeze faptul că restricţionarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi
religie nu poate fi făcută nici măcar în caz
de necesitate militară şi nu poate constitui
un motiv de represalii armate. În concluzie,
standardele umanitare referitoare la libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei se impun militarilor în orice situaţie ar acţiona,
atât în operaţii de război, cât şi în operaţii
de stabilitate, sprijin şi răspuns la crize în
menţinerea păcii şi securităţii naţionale şi
internaţionale, de acest drept fundamental
al omului beneficiind atât credincioşii, cât
şi necredincioşii ca fiinţe umane ce sunt
sub protecţia legilor naturale şi a celor elaborate de state.
Cert este faptul că pe timp de conflict
armat volumul sau cuantumul de drepturi
şi garanţii care urmează să fie respectate de
către forţele armate implicate, în favoarea
destinatarilor acestora «se îngustează”. Însă
această procedură urmează să fie reglementată meticulos de către legislaţia naţională
a statelor beligerante şi prin intermediul
regulamentelor militare ale acestora întru
prevenirea abuzurilor sub orişice formă şi
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare atât în rândul combatanţilor, cât
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şi de către combatanţi pe parcursul exercitării obligaţiunilor ce le stau în sarcină, pe
segmental ce ţine de respectarea libertăţilor de gândire, conştiinţă şi religie.
Reuşita acestui deziderat depinde în
mare măsură de instruirea pe timp de
pace a contingentului armatei naţionale prin diseminarea informaţiei ce ţine de
obligativitatea combatanţilor de a respecta
exigenţele de comportament pe parcursul
ostilităţilor militare, adică a prevederilor
dreptului internaţional umanitar al conflictului armat şi necesitatea imperioasă de
a stabili un echilibru proporţional dintre
necesitatea militară, materializată prin îndeplinirea sarcinii trasate de către superior,
şi obligaţia de a respecta garanţiile stipulate
în materie de drept al conflictului armat în
general şi a libertăţii de gândire, conştiinţă
şi religie în special.
Indiferent de forma de viaţă pe care am
fi supus-o unui studiu meticulos, am constata că violenţa este un element inerent
al cotidianului acestora. Omu, însă, spre
deosebire de toate celelalte forme de viaţă
este posesorul conştiinţei, acelui element
divin care-i conferă o notă de supremaţie
în comparaţie cu celelalte vietăţi ale planetei. Conştientizând efectul profund negativ
al utilizării forţei fizice sub orişice formă
în procesul de soluţionare a crizelor şi divergenţelor interpersonale sau interstatale,
omenirea a încercat în repetate rânduri să
scoată în ilegalitate fenomenul războiului
– ca formă superlativă de manifestare a violenţei.
În pofida unei activităţi extrem de prodigioase pe plan normativ în scopul de a
reglementa procesul şi procedura de aplicare a forţei fizice şi combaterea tuturor
formelor de tortură şi tratamente inumane,
aceste fenomene persistă atât pe timp de
pace cât şi în cadrul conflictului armat.
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Ca orice om şi cetăţean, fiecare combatant are dreptul de a nu fi expus torturii şi
pedepselor sau tratamentelor crude, inumane şi degradante, deoarece interzicerea
acestora este absolută, dreptul respectiv
făcând parte din „nucleul dur” al drepturilor omului, de la care nu este permisă nicio
derogare, indiferent ce motivaţie ar putea fi
invocată, fie ordinea şi disciplina militară
sau obligaţia executării fără şovăire a ordinelor, fie apărarea securităţii naţionale şi a
ordinii publice sau starea de război.
Declaraţia ONU din 1975 asupra protecţiei tuturor persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude,
inumane sau degradante prevede următoarele în acest sens: „Art.1. (1). În înţelesul
prezentei Declaraţii, termenul „tortură”
corespunde oricărui act prin care o durere sau suferinţe acute, fizice sau mentale,
sunt aplicate în mod deliberat unei persoane prin agenţi ai autorităţii publice sau la
instigarea lor mai ales cu scopul de a obţine de la ea sau de la un terţ informaţii sau
mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act
pe care 1-a comis sau de care este bănuită
că l-ar fi comis, sau de a o intimida ori de a
intimida alte persoane. Acest termen nu se
extinde la durerea sau la alte suferinţe care
rezultă exclusiv din sancţiuni legitime, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de
ele, într-o măsură compatibilă cu ansamblul regulilor minime pentru tratamentul
deţinuţilor.
(2). Tortura constituie o formă agravantă şi deliberată a pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau degradante.”[50]
În urma unor eforturi concludente ale
militanţilor pentru drepturile şi libertăţile
umane, peste aproximativ un deceniu a fost
adoptată Convenţia ONU din 1984 împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, care

stipulează: „Art.1. (1). În scopul prezentei
Convenţii, termenul „tortură” desemnează
orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe
puternice, de natură fizică sau psihică, în
special cu scopul de a obţine, de la această
persoană sau de la o terţă persoană, informaţii sau mărturii, de a o pedepsi pentru
un act pe care aceasta sau o terţă persoană 1-a comis sau este bănuită că 1-a comis,
de a intimida sau de a face presiune asupra
unei terţe persoane, sau pentru orice alt
motiv bazat pe o formă de discriminare,
oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către
un agent al autorităţii publice sau orice altă
persoană care acţionează cu titlu oficial sau
la instigarea ori cu consimţământul expres
sau tacit al unor asemenea persoane.
Art. 10. (1). Fiecare stat va lua măsuri
pentru a introduce cunoştinţe şi informaţii
despre interdicţia torturii în programele de
informare a personalului civil sau militar
însărcinat cu aplicarea legilor, a personalului medical, a agenţilor autorităţii publice
şi a altor persoane care pot fi implicate în
paza, interogarea sau tratamentul oricărui
individ supus oricărei forme de arest, deţinere sau închisoare.
(2). Fiecare stat parte va include această interdicţie printre regulile emise în ceea
ce priveşte obligaţiile şi atribuţiile acestor
persoane.”[51]
Principii de etică medicală adoptate de
ONU în 1982 referitoare la rolul personalului sanitar, îndeosebi medici în proiecţia
arestaţilor şi a deţinuţilor împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude,
inumane ori degradante.
Constituie o violare flagrantă a eticii
medicale şi un delict în baza instrumentelor internaţionale în vigoare faptul prin care
membrii personalului de îngrijire medicală,
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îndeosebi medicii, se dedau activ sau pasiv la acte prin care se fac coautori, complici sau instigatori la tortură sau alte tratamente crude, inumane sau degradante
sau care constituie o tentativă de a le săvârşi [52].
Militarii nu pot aplica tortura şi tratamentele inumane şi degradante asupra persoanelor aflate sub autoritatea lor. Această
interdicţie reprezintă cealaltă faţetă a dreptului fiinţelor umane de a nu fi supuse unor
tratamente crude ori degradante şi se aplică
atât în situaţia când în timp de pace anumite
persoane, civile sau militare, s-ar putea afla
sub autoritatea militară, cât şi în timpul stărilor excepţionale (urgenţă şi asediu) sau în
caz de război, când atribuţiile autorităţilor
militare pot fi extinse în zona lor de responsabilitate. Pentru acest motiv, convenţiile de
drept internaţional umanitar au prevederi
exprese la adresa militarilor privind interzicerea, atât în conflictele armate internaţionale, cât şi în cele fără caracter internaţional, a atingerilor aduse vieţii, sănătăţii şi
integrităţii fizice şi morale a persoanelor, în
special a omorului, a torturii sub toate formele sale (fie fizice, fie mentale), a pedepselor corporale, a mutilărilor, a atingerilor
împotriva demnităţii persoanelor, mai ales
a tratamentelor umilitoare şi degradante, ca
şi a ameninţării de a comite oricare din actele citate mai sus; dispoziţii speciale există
mai ales pentru internaţii civili, persoanele
deţinute de autorităţile militare şi prizonierii de război, în sensul că acestea trebuie
protejate tot timpul contra oricărui act de
violenţă sau de intimidare, împotriva lor
neputându-se exercita nicio tortură fizică
sau morală şi nicio constrângere pentru a se
obţine informaţii de orice fel, cei care refuză să răspundă neputând fi nici ameninţaţi,
nici insultaţi şi nici expuşi la neplăceri sau
dezavantaje de orice natură ar fi ele.
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Dispoziţiile speciale de interzicere a
torturării persoanelor deţinute de autorităţile militare în timp de război au fost generate de faptul că obţinerea de informaţii
necesare pentru desfăşurarea eficace a operaţiunilor include, ca surse, şi prizonieri,
refugiaţi, dezertori, civili etc., astfel încât
regulamentele militare naţionale fac precizări pentru astfel de situaţii, torturarea fizică şi mentală, orice altă formă de coerciţie
fiind prohibite expres [53, p. 7].
Înţelegerea complexităţii interzicerii
torturii în mediul militar este relevată de
jurisprudenţa CEDO. În lipsa unor speţe
referitoare la militari, vom face apel la cazul Tyrer c. Regatului Unit (pedepse corporale) [54] şi la cazul Irlanda c. Regatului
Unit (tortură) [55].
Astfel, în primul caz, pedeapsa cu trei
lovituri de vergea, aplicată unui tânăr de 15
ani, constituia o pedeapsă degradantă (fără
a fi o tortură ori o pedeapsă inumană, în
sensul că suferinţa pe care a provocat-o nu
a atins nivelul implicat de aceste noţiuni)
prevăzută de art. 3 al Convenţiei, deoarece
umilirea şi dispreţuirea provocate trebuie
să atingă un nivel deosebit şi să difere de
elementul obişnuit de umilire pe care-l
comportă în mod normal şi aproape inevitabil pedepsele judiciare instituţionalizate;
deşi victima nu a suferit leziuni fizice grave sau durabile, pedeapsa sa – constând în
a-l trata ca pe un obiect în mâinile puterii
politice – a adus atingere demnităţii şi integrităţii fizice a acestuia.
În cel de-al doilea caz, s-a stabilit că tratamentul constând în îndeplinirea forţată
de exerciţii dificil de suportat n-a încălcat
în niciun fel art. 3 care interzice tortura şi
tratamentele inumane sau degradante, dar
că loviturile de pumni şi de picioare, ca şi
unele tehnici de interogatoriu „sub presiune” ori „de privare senzorială”, se constituie

REVISTA MILITARĂ nr. 1 (7) 20112

în practici de tratamente inumane şi degradante, fără a fi totuşi tortură, deoarece
tehnicile respective nu au cauzat suferinţe
de intensitatea şi cruzimea deosebită pe
care le implică noţiunea de „tortură”.
Lecţiile învăţate din aceste evenimente
constau în faptul că militarii nu au voie să
tortureze şi, la rândul lor, nu pot fi torturaţi atunci când se află în puterea adversarului. Ca gestionari ai mijloacelor violenţei
armate, ei reprezintă o parte a autorităţii
publice statale pe care trebuie s-o exercite cu profesionalism, demnitate şi onoare,
aplicând legile şi obiceiurile războiului recunoscute de lumea civilizată.

Astfel, statutul juridic de combatant
conferă în primul rând dreptul posesorului acestuia de a participa direct în
cadrul ostilităţilor fără a fi susceptibil
de pedeapsă penală pentru simpla participare la conflict, garanţie de care nu se
poate bucura niciuna dintre categoriile de
persoane protejate prin intermediul normelor dreptului internaţional umanitar
sau alte categorii de participanţi precum
mercenarii, spionii, angajaţii companiilor
militare private etc. De asemenea, doar
combatanţii sunt cei care pot beneficia
de garanţiile conferite prin intermediul
statutului de prizonier de război, fapt ce
demonstrează o dată în plus necesitatea
stringentă de a realiza distincţia clară şi
univocă dintre aceştia şi persoanele civile.
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MODALITĂȚI DE GESTIONARE A STRESULUI
ÎN CONDIȚII DE LUPTĂ
Sergiu SANDULEAC *
This article describes the concept of combat stress and offers the practical solutions to
manage stress in combat and war. The modern army uses a lot of techniques to attack the
enemy. This raises even more stress. The author of the article puts the accent to the more
powerful solution for leaders to manage the stress and to do the soldiers better in their activity.
Pierderile umane și materiale, necesitatea imperioasă de a parcurge într-un timp
scurt mari distanțe în diferite condiții de
teren și stare a vremii, cer la trupe eforturi
psihice sporite. Aceasta apare și mai mult
în evidență în situațiile ce impun ducerea
unor acțiuni în spatii infectate chimic sau
radioactiv, în desfășurarea cărora luptătorii
nu vor avea timp sa se odihnească normal,
de asemenea pune în relief și dificultățile
ce pot să apară în asigurarea legăturilor și a
transmiterii și primirii ordinelor, în asigurarea aprovizionării și în acordarea ajutorului medical. Mecanizarea trupelor duce
la un ritm mai alert de luptă, chiar și noaptea, ceea determină micșorarea pauzelor
pentru odihnă.
Pe lângă factorii nocivi provocaţi de
agresiunile psihofiziologice ale luptei
în câmpul modern se utilizează arme ce
acționează direct asupra SNC, (substanțe
toxice neuroparalitice, substanțe toxice
incapacitante cu acțiune psihică), ceea ce
nuanțează importanța gestionării stresului
în condiții de luptă în mod profesionist. [1]
Rostul omului în armată este de a se
forma ca luptător. Astăzi, mai mult ca
oricând, este important se da o mai mare
importanță componentei psihice, care mai
devreme sau mai târziu, va avea o influență

hotărâtoare în obținerea victoriei în luptă.
Tendința spre perfecționarea și profesionalizarea pregătirii armatei, punerea în
valoare a individualității militarului devine
o necesitate și o realitate pentru ceea ce înseamnă un luptător modern al unei armate
moderne. [1]
Stresul în condiții de luptă (Combat
stress) reprezintă o tensiune fizică, emo
țională și psihică sau stres cauzat de con
dițiile de luptă sau este rezultatul expunerii la aceleași condiții în timpul acțiunilor
militare. Combat stresul este rezultatul
acțiunii multor factori generatori de stres
(frica de moarte, teama de eșec, alte emoții
dureroase, incertitudine, plictiseală, dor de
casă, etc.) la un moment dat. [8]
Controlul și gestionarea stresului în
condiții de luptă țin de responsabilitatea
directă a comandantului.
După dr. Peter Hanson („The Joy of
Stress”) există factori ce facilitează „agresiunea stresului” şi factori de creştere a rezistenţei la stres. În categoria factorilor ce
facilitează „agresiunea stresului” se înscriu:
ereditatea nefavorabilă; insomnia; dieta sau
alimentația greşită; obezitatea; scopuri nerealiste; abuzul de stimulente sau sedative;
fumatul; situaţia materială precară; munca
nesatisfăcătoare; instabilitatea familiei. În

* Sergiu SANDULEAC – lector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Comunicare
prezentată în cadrul Conferinței științifico-practice „Probleme actuale ale psihologiei și pedagogiei
militare”. Chișinău, 8 decembrie 2011.
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rândul factorilor de creştere a rezistenţei
la stres se remarcă: ereditatea favorabilă;
simţul umorului; dieta sau alimentația corespunzătoare; stresul alternativ; scopuri
tangibile (a căror realitate este evidentă și
înțeleasă); cunoaşterea factorilor de stres;
somnul odihnitor şi relaxarea eficientă; situaţia materială bună; munca plină de satisfacţii; armonia familială. [2, 8]
R. Wiliams şi B. Smith, în vol. al II-lea
al cunoscutei lucrări „Soldatul american”,
enunţă 12 caracteristici ale luptei care generează stresul:
1) pericolul pentru viaţă, organism şi sănătate;
2) hrană, apă şi îmbrăcăminte insuficiente;
3) munca prelungită, somnul insuficient;
4) lipsa relaţiilor sexuale;
5) lipsa de încredere şi simpatie (bunăvoinţă);
6) pierderea camarazilor şi privirea răniţilor şi morţilor;
7) limitarea posibilităţilor de deplasare;
8) incapacitatea şi limitarea posibilităţilor de orientare;
9) conflicte interioare între simţul datoriei

şi integritatea personală, acceptarea normelor
de trai în colectivitate şi imperativele luptei;
10) sentimentul că omul nu înseamnă nimic (el este mijloc şi unealtă);
11) lipsa unei vieţi private şi constrângerea permanentă la viaţa în colectiv etc.
Performanța și reușita misiunii depind
direct de capacitatea comandantului de a
lua măsuri de consolidare a forțelor pentru
a gestiona stresul cauzat la subordonați. [3]
În cele mai dese cazuri combat stresul apare în timpul luptelor îndelungate.
Soldații sunt expuși la experiență periculoasă, la reacții emoționale și fizice ce nu
sunt prezente în condiții pașnice. Unele
reacții în asemenea condiții creează abilități
de mobilizare pentru a supraviețui și a
câștiga, altele sunt distructive amenințând
siguranța și unitatea grupei sau plutonului.
Acest tip de comportament este numit în
limba engleză „combat stress reaction” sau
reacție la stres în condiții de luptă.
Observarea și recunoașterea reacțiilor
comune pentru stresul în luptă poate fi urmărită în tabelele 1 și 2. [6]

Reacții ușoare de stres
Fizice

Tremur
Nervozitate
Transpirații reci, gură uscată
Insomnie
Bătăi frecvente ale inimii
Amețeli
Greață, vărsături sau diaree
Oboseală
Stare thousands-yard (stare provocata de
necesitatea de a parcurge distanțe mari)
Dificultate în gândire, vorbire și
comunicare
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Tabelul 1

Emoționale
Anxietate, indecizie
Iritabilitate, plângeri
Incapacitate de concentrare
Coșmaruri
Reacție bruscă și frică de zgomot, mișcări,
lumină
Plâns, lacrimi
Pierderea încrederii în sine și în unitate

Reacții de stres grav
Fizice
Mișcări constante în jur
Reacții bruște la zgomot
Tremur
Incapacitatea de a folosi o parte a
corpului (fără anumite motive fizice)
Incapacitate de a vedea, auzi sau simți

Tabelul 2

Emoționale
Discuții rapide sau necorespunzătoare
Acte de imprudență
Indiferență la pericol
Pierderea memoriei
Bâlbâială, murmur, incapacitatea de vorbi
coerent
Acuze de insomnie și coșmaruri
Vede și aude lucruri care nu există

Epuizare fizică
Îngheață sub foc sau este în totalitate
imobil
Se clatină sau se leagănă picioarele atunci Schimbări bruște de stări emoționale
când stă
Panică, alergare sub gloanțe
Izolare socială
Apatie
Crize de isterie
Comportament delirant, ciudat
Gestionarea stresului în condiții de luptă trebuie să înceapă în primul rând de la
prevenirea acestui factor nociv.
Un comandant pentru a avea eficiență
trebuie să cunoască măsuri de prevenire
și combatere a stresului în condiții de luptă. Ignorarea semnalelor de avertizare a
apariției stresului (reacțiile menționate mai
sus) poate avea consecințe grave în luptă și
se poate răsfrânge asupra întregului batalion, pluton sau grup etc.
Factorii cauzali în combaterea stresului
psihic într-o situaţie de război în care există
pericolul neîncetat de rănire sau moarte impun căutarea, găsirea şi aplicarea celei mai
potrivite şi posibil de realizat metode de gestionare a stresului psihic de luptă. Metodele
şi mijloacele de a preveni, limita şi elimina
stresul şi urmările acestuia trebuie aduse în
corespundere agenţilor stresori şi luptătorilor. Acest lucru presupune, în primul rând,
autocunoașterea, cunoașterea simptomelor
stresului, posibilitatea de a lua decizii importante de amânare a unor acțiuni în situații

când soluționarea acestora la moment nu
este posibilă, reprimarea dorințelor, oprirea regresului în cazuri de eșec, înlocuirea
acțiunilor inițiale cu altele asemănătoare,
raționalizarea și intelectualizarea, exteriorizarea trăirilor emoțional-cognitive și verbalizarea acestora, dialogul deschis despre
pericole, asistență religioasă. [5]
Astfel comandanților li se recomandă
să utilizeze următoarele principii pentru a
putea reduce stresul:
• Dirijarea respirației, fără frică sau intimidare;
• Elaborarea unui suport sau program de
dirijare a stresului;
• Furnizarea de informații pentru a crea
atitudine pozitivă față de stres;
• Asigurarea că subordonații cunosc cel
puțin două tehnici de relaxare (rapidă și
de lungă durată);
• Asigurarea bunăstării trupelor;
• Insuflarea încrederii în fiecare membru
al echipei, în unitate și în conducere;
• Asigurarea somnului corespunzător;
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• Stabilirea unor obiective reale de dezvol-

tare progresivă în echipă a individului;
• Conștientiza posibilităţii de a fi afectat
de agenți stresori;
• Recunoaşterea faptului că fiecare în mod
individual reacționează diferit la factorii
de stres;
• A învăța depistarea simptomelor de stres
la sine și la alții;
• Conștientizarea și recunoașterea faptului că frica este o parte normală a stresului în condiții de luptă;
• Îndepărtarea surselor de stres în afara
contextului de luptă (dorul de casă, probleme economice);
• Furnizarea unui flux de informație ascendent pentru a minimaliza lipsa de
comunicare și a diminua efectele stării
de stres;
• Controlul stresului prin partajarea acti
vităților, alocarea sarcinilor, prin formare continuă;
• Dezvoltarea abilităților de tolerare a
factorilor de stres;
• Practicarea tehnicilor de copping stress;
• Confruntarea cu stresul în luptă;
• Asigurarea că membrii serviciului militar cu experiență au grijă și învață
membrii noi veniți
• A face tot posibilul ca pentru soldați să
fie asigurate adăposturi.
• Una din măsurile de combatere a stresului în condiții de luptă este capacitatea liderului de a câștiga confidența,
încrederea și loialitatea subordonaților.
• Astfel se conturează următoarele principii ce se referă la activitatea de conducere:
• Liderii trebuie să angajeze subordonații
în misiuni proporțional cu abilitățile
acestora;
• Pregătirea unității pentru îndeplinirea
misiunii (important psihologic, moral
nu numai tactic și tehnic);
• De a planifica cu grijă toate detaliile;
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• De a îndruma și a conduce operațiunea;
• De a convinge subordonații că liderii

cunosc foarte bine ce trebuie făcut și ce
nu trebuie făcut;
• Cum a fost menționat anterior, im
portanța cunoașterii trăirilor psihice
manifestate în luptă este vitală pentru
orice soldat. Aceste trăiri sunt siderarea,
panica, formele delirante acute, formele
isterice, formele depresive, formele caracteriale.
• O etapă mai avansată de gestionare a
stresului în condiții de război este organizarea treningurilor care, în primul
rând, au ca scop câștigarea confidenței
ostașilor și ridicarea încrederii în sine
a acestora. Ca și oricare alte treninguri,
acest tip de activitate întrunește anumite condiții:
• Fiecare membru al unității trebuie să fie
sincer și deschis spre discuție;
• Membrii unității trebuie să câștige încrederea unii în alții;
• Grupele nu trebuie să fie separate (numai dacă acest lucru nu este strict necesar);
• Celelalte subunități trebuie să aibă
aceleași proceduri și standarde, pentru
a putea suplini golurile în grup în caz că
apar pierderi de ființe umane sau reformări, reorganizări;
• Încrederea în unitate produce sentimentul securității, care la rândul său
permite membrilor unității de a dormi
liniștit și a se concentra pozitiv;
• Treningul trebuie să fie realist și trebuie
să finalizeze cu un master de succes;
• Treningul trebuie să fie relevant pentru
supraviețuire și succes în luptă;
• Treningul trebuie să ducă la perfec
ționare și formare continuă;
• Formarea trebuie să fie sistematică și
colectivă. [7]
Tehnicile de relaxare reprezintă o modalitate foarte eficientă de a restabili forțele

și de a încerca să faci față stresului. Este
important să nu se utilizeze tehnici de relaxare profundă atunci când este nevoie ca
ostașii să fie atenţi la pericole în împrejurimi. În asemenea cazuri se recomandă
practicarea tehnicilor de relaxare rapidă,
astfel încât să poată fi utilizate în mod automat, fără a distrage atenţia de la misiune.
Ostașii trebuie să conștientizeze că o relaxare bine efectuată, timp de o jumătate de
oră, este echivalentă cu 4–6 ore de somn.
În plus, practicarea exercițiilor de relaxare
reduce sensibilitatea exagerată, împiedică
formarea contracțiilor musculare inutile
și ajută la reglarea pulsului și a respirației.
Nici nu trebuie să fim mari specialiști în
tehnicile relaxării ca să practicăm anumite
exerciții de relaxare, simple și la îndemâna
oricui. [4]
Pentru relaxare în adăpost. Degetele se
așează sub pat, masa sau alt obiect posibil,
încercându-se ridicarea acestuia. Alternativ, vârfurile picioarelor se îndreaptă spre
un obiect imaginar, ca şi cum ar fi împins.
Pentru aerisirea plămânilor. Se inspiră lent și profund pentru ca ulterior să se

expire profund. Vor urma alte inspirații,
de data aceasta rapide și profunde, urmate
imediat de expirații lente și profunde.
Pentru relaxarea spatelui. Spatele se
va lipi de speteaza unui scaun, după care
se execută o aplecare, urmărindu-se atingerea pieptului cu genunchii. Corpul rămâne în această poziție timp de 10 secunde.
Exercițiul se repetă de câteva ori.
De asemenea, râsul reprezintă una dintre cele mai ușoare metode pentru întărirea mușchilor pieptului și ai abdomenului.
Pentru relaxarea gâtului sunt indicate rotiri
în ambele sensuri. (Bancurile sunt binevenite.)
Pentru relaxarea ochilor. Dacă ați stat
pentru o perioadă prea mare de timp cu
ochii încordați, faceți o scurtă pauză dacă
este posibil. Rotiți ochii de 5–6 ori în partea
stângă și tot de 5–6 ori în partea dreaptă. [9]
În final, putem afirma că îmbinarea tehnicilor și principiilor propuse mai sus ar
putea reduce stresul în luptă și ar eficientiza misiunea ostașilor. Luând în considerare
formele de luptă ale armatei moderne, aspectul psihologic nu trebuie neglijat.
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PROBLEME ACTUALE ALE PEDAGOGIEI MILITARE
Veaceslav NIRCA *
The article aims to present demands regarding efficiency of Professional Military
Education in terms of management, optimization, operation and development of Military
Higher Education system from prospective of integration of national civil and military
higher education within the European Higher Education Area, according to Professional
Military Education standards of NATO and EU states, as well as development, adoption,
implementation and definition by National Army decision-makers of a military education
process transformation normative framework.
Integrarea învăţământului superior al
Republicii Moldova în Spaţiul European se
confruntă, în plan educaţional, cu imperative şi standarde pe care trebuie să le asume
şi să le adapteze condiţiilor specifice. Legea
educaţiei naţionale şi Strategia de transformare a Armatei Naţionale impun o nouă
viziune asupra solicitărilor prezentului şi
viitorului în ceea ce priveşte eficientizarea
în condiţii de calitate a procesului educaţional, care să aibă ca sistem de referinţă
progresele actuale ale reformelor europene
în domeniu.
Noua viziune se defineşte ca un instrument important prin care se identifică
principalele opţiuni, principii şi criterii ale
Ministerului Apărării cu privire la constituirea, optimizarea, eficientizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de învăţământ superior militar, precum şi unele
modalităţi generice, agreate, de obţinere a
performanţei în contextul Spaţiului European al Învăţământului Superior, compatibil cu învăţământul naţional civil şi cu
cel militar din armatele statelor membre
NATO şi ale UE.
În contextul celor relatate, prezenta cercetare vizează următoarele aspecte de bază:

1. Clarificarea statutului studentului
în cele trei cicluri universitare, conform
legii educaţiei naţionale pe coordonatele
Procesului Bologna care pune în aplicare
decizii majore privind învăţământul superior, cum ar fi:
• organizarea studiilor de masterat imediat după finalizarea ciclului I şi doctorat
după finalizarea ciclului II, într-o instituţie
militară de învăţământ superior (Academia Militară ) să fie „obligatoriu” să funcţioneze, cel puţin, primele două cicluri de
studii universitare, licenţă şi masterat (posibilitatea absolvenţilor să urmeze studiile
de masterat în Academia Militară imediat
după finalizarea ciclului I, indiferent de
permisiune/recomandare a conducerii
care condiţionează accesul de parcurgere a
acestor studii prin stagiu de serviciu, gradul militar, evoluţia în carieră a ofiţerilor,
acest ciclu desfăşurându-se doar la instituţiile civile, deci la o altă instituţie decât în
care şi-a finalizat studiile de licenţă);
• fundamentarea învăţământului militar superior pe criteriile Procesului Bologna care presupune în mod imperativ
proiectarea acestuia pe baza unor principii
care să-i asigure integrarea în Spaţiul Eu-

* Veaceslav NIRCA – lector universitar Catedra comunicaţii şi informatică, Academia Militară a Forţelor
Armate „Alexandru cel Bun”.
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ropean al Învăţământului Superior: principiul autonomiei şi libertăţii academice,
al răspunderii publice, principiul calităţii
şi al eficienţei (principiului eficienţei educaţionale este reprezentată de existenţa unei
relaţii biunivoce, solide, între beneficiar şi
instituţia militară de învăţământ superior,
în sensul, de a nu se ajunge la o deteriorare a statutului ofiţerului, perceput cu o
pregătire universitară, capabil să facă faţă
oricăror provocări ale fenomenului militar
contemporan, într-o continuă transformare, autonomia dă dreptul comunităţii universitare să-şi reglementeze independent
misiunea, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea,
principiul răspunderii publice asigură tuturor beneficiarilor educaţiei şi formării
profesionale acces la toate informaţiile de
interes şi obligă instituţia de învăţământ
superior să răspundă public de performanţele sale, principiul calităţii obligă instituţia
să raporteze activităţile de învăţământ la
standarde de referinţă şi bune practici locale, naţionale şi internaţionale.
• aplicarea în instituţia militară a unui
sistem de credite echivalent cu sistemul
european de credite transferabile (ECTS
– European Credits Transfer Systems ca
manieră oportună de a promova ideea de
mobilitate a studenţilor peste tot în lume).
2. Elaborarea, adoptarea, implementarea şi definirea clară de către factorii
decizionali ai Armatei Naţionale a unui
cadru normativ a procesului de transformare a învăţământului militar „Proiecţii
conceptuale de formare, dezvoltare profesională a ofiţerilor în Armata Naţională”
document, care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesului instructiveducativ astfel încât, să-i confere acestuia posibilitatea de a-şi atinge scopurile
generale sau specifice pentru care a fost

creat, la cei mai înalţi parametrii de calitate şi eficienţă prin ordin al ministrului
apărării naţionale, care trebuie să se încadreze în dispoziţiile legii, fiind inferior
acestora ca forţă juridică, cu referinţe la:
• realizarea unui sistem suplu, eficient şi
economic, în acord cu necesarul de formare şi dezvoltare profesională a personalului
Armatei Naţionale, precum şi compatibilitatea deplină a învăţământului militar cu
învăţământul naţional şi cu cel din spaţiul
euroatlantic, concomitent cu promovarea
şi dezvoltarea valorilor şi tradiţiilor Armatei Naţionale;
• specializarea militară să se   realizeze
prin cursuri de specializare cu o durată de
un an, în timp ce pentru ciclul II – cursuri de carieră se realizează prin studii de
masterat şi ciclul postuniversitar doctorat,
cursuri desfăşurate în instituţia militară de
învăţământ superior;
• constituirea modelului absolventului
să fie responsabilitatea beneficiarului principalul – unităţile militare operaţionale,
dislocabile şi „Cerinţele beneficiarului” să
fie concretizate în „modelul absolventului”,
având competenţe definite în termeni de
„să ştie, să facă, să fie”. „Modelul absolventului” să determine adoptarea unei strategii de pregătire integrată cuprinzând două
domenii esenţiale: pregătire universitară
/ postuniversitară şi pregătire militară, să
aibă la bază cerinţele operaţionale specifice
ale misiunilor armatei – consecinţă a necesităţii respectării angajamentelor faţă de
parteneri şi alte organizaţii internaţionale;
• stabilirea unui sistem de criterii simplu şi clar privind evoluţia în cariera militară, în care să existe o legătură directă
între nivelul, natura studiilor militare ale
individului şi poziţia, funcţia acestuia în
sistemul militar. În aceeaşi ordine de idei,
cadrele militare selecţionate pentru a urma
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diferite forme de pregătire, ar trebui să cunoască dinainte funcţia în care vor fi ulterior încadraţi, astfel ar creşte motivarea şi
eficienţa învăţării;
• admiterea în învăţământul superior
militar pentru fiecare ciclu şi program de
studii universitare, postuniversitare, să fie
în competenţa instituţiei militare de învăţământ superior şi se organizează pe baza
metodologiilor specifice proprii, cu definirea criteriilor de evaluare a performanţelor
şi a abilităţilor profesionale ale studenţilor;
• principiul îmbinării responsabilităţii
individuale cu cea a instituţiei militare de
învăţământ – printr-o distribuire a responsabilităţilor, astfel încât instituţia militară
de învăţământ să îşi onoreze obligaţia de
a asigura condiţii optime pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ performant,
iar cursanţii să-şi asume responsabilitatea
efortului necesar pentru instruirea proprie,
potrivit obiectivelor educaţionale din „modelul absolventului” ş.a.
• instituţia militară de învăţământ superior nu trebuie subordonată unor structuri
militare, este preferabilă o subordonare directă la nivelul unui înalt responsabil din
Ministerul Apărării Naţionale care intervine în activitatea Academiei Militare doar
prin intermediul politicilor educaţionale
stabilite de către structura sa specializată;
• relaţia dintre Academia Militară şi
beneficiar (Ministerul Apărării) să aibă la
bază comanda socială, iar feedback-ul educaţional este reprezentat de nivelul de calitate obţinut, evaluat de către o entitate de
specialitate neutră. Comanda socială să fie
cuprinsă într-un contract instituţional sau
într-un document similar care este semnat
de ministrul apărării (sau de o persoană
desemnată de către acesta) şi de reprezentantul oficial al Academiei Militare;
• înfiinţarea unei „comisii permanente
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a învăţământului militar” va urmări realizarea în parametrii stabiliţi a politicilor
educaţionale, a concepţiilor de pregătire
pe niveluri diferite, a planurilor de învăţământ, modelul absolventului etc., coordonând structura subordonată (academia
militară), argumentată de solicitările la
care este supus liderul militar, în condiţiile
luptei moderne, ale situaţiilor de criză sau
ale celor de pace şi seria de mutaţii, transformări în domeniul resurselor umane din
armată, asigurarea standardelor de calitate;
• renunţarea la impunerea unui număr
fix de locuri pentru studenţii civili în instituţia militară de învăţământ şi stabilirea
unei marje de „pierderi” pentru studenţii
militari admişi în sistem, dar care nu îndeplinesc baremele exigenţei educaţionale;
• iniţierea unor măsuri concrete prin
care să se realizeze schimbul de cadre didactice, pentru a preda, susţine seminare, alte
activităţi didactice, între instituţiile de învăţământ, la toate nivelurile, şi instituţii similare ale armatelor unor ţări membre UE;
• deschiderea în Academia Militară a
căilor unei posibile cariere de ofiţer pentru
categoria subofiţerilor, urmând, astfel, cursuri flexibile, în dependenţă de transformările în domeniul resurselor umane din
armată;
• acordarea titlurilor ştiinţifice şi onorifice, în condiţiile legii;
• stabilirea programelor de   cooperare
cu alte instituţii de învăţământ superior şi
de cercetare, din ţară şi din străinătate;
• participarea unor grupuri de cadre
didactice şi studenţi la activităţi importante, desfăşurate de forţele dislocabile atât
în ţară, cât şi în teatrele de operaţii pentru
cunoaşterea directă, „de la faţa locului”, a
realităţilor cu care se confruntă Armata.
3. Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice prin metodele mo-
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derne care contribuie la îmbunătăţirea
calităţii procesului de predare-învăţare.
Un bun cadru didactic este acela care
este capabil de o mare varietate de metode didactice, având astfel posibilitatea să-şi
adapteze munca sa diferitor circumstanţe,
să confere predării flexibilitate şi mai multă
eficienţă. O metodă modernă şi actuală este
cea creativă, flexibilă la ideile şi experienţele noi, mai multă independenţă în gândire
şi acţiunea didactică cu capacitatea de a-şi
asuma riscuri, fiind este dispusă să încerce
noi practici, noi metode prin:
• modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice prin aplicarea unor
metode cu un pronunţat caracter formativ
în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-i implice pe studenţi direct
în procesul de învăţare, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea gândirii, reuşind să aducă o însemnată
contribuţie la dezvoltarea întregului său
potenţial;
• schimbarea rolului şi funcţiilor cadrului didactic, acesta devenind consilier şi
facilitator al învăţării, îndrumător şi stimulator al efortului de învăţare şi de formare a studentului militar, învăţământul
fiind centrat pe student;
• metodele tradiţionale expozitive nu
pot fi eliminate în orice context, dimpotrivă există obiective operaţionale care nu
pot fi atinse prin încercările studenţilor de
descoperire;
• crearea şi adoptarea unor metodologii
didactice inovative care să favorizeze parti-

ciparea fiecărui studentul militar la propria
formare, prin diversificarea şi extinderea
metodelor activ- participative cu impact
formativ, de la învăţare mecanică la învăţare creativă;
• evoluţia vertiginoasă a ştiinţei, tehnicii, şi a mijloacelor moderne de informare,
trebuie să constituie transformarea modalităţilor de achiziţionare a cunoştinţelor;
• utilizarea în procesul de învăţământ
a tehnologiei didactice moderne (sisteme
audiovizuale multimedia, învăţare asistată
de calculator, internet etc.);
• valorificarea la maximum a cunoştinţelor, experienţelor celor care au participat
la diverse misiuni în afara graniţelor ţării „de la faţa locului”se poate realiza prin
invitarea de a susţine prelegeri pe diferite
teme specifice, cooperarea lor în colective
de cercetare;
• elaborarea unui ghid de practici performante pentru învăţământul superior
militar de către participanţii diferitor întruniri în afara graniţelor ţării şi în ţară,
scopul reprezentând sinteza practicilor
performante care s-au dovedit a fi de succes
în domeniul modernizării şi perfecţionării
metodologiei didactice;
• abordarea unor metode moderne de
predare/învăţare care contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare şi implicarea mai activă a studenţilor, cum sunt : brainstorming-ul, matricea
descoperirilor (furtună în creier); practici
performante; jigsaw (mozaic) ; algoritmizarea etc.

Concluzii

• Aplicarea performanţelor Spaţiului European al Învăţământului Superior referitor la
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare şi postuniversitare sunt pe deplin aplicabile învăţământului militar şi trebuie avute în vedere în cadrul procesului de transformare a acestuia.
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• În urma celor stabilite la Bologna, educaţia universitară militară trebuie să se supună

regulilor stricte ale calităţii educaţionale şi să formeze absolvenţi capabili care să corespundă unei nevoi sociale importante, acţiunea militară în toate formele ei, iar prin
sistemul de credite să poată să-şi reorienteze cariera profesională către alte sectoare ale
societăţii. Învăţământul militar este obligat să se racordeze la sistemul european şi euroatlantic, însă fără a-şi pierde caracteristicile sale distincte.
• Adoptarea şi implementarea a unui cadru normativ „Proiecţii conceptuale de formare, dezvoltare profesională a ofiţerilor în Armata Naţională” trebuie urgentată de către
factorii decizionali ai Armatei Naţionale în care să fie definirea clară a unei noi viziuni
privind procesul de transformare a învăţământului militar superior, compatibil cu Spaţiului European al Învăţământului Superior, învăţământul naţional civil şi cu cel militar
din armatele statelor membre NATO şi ale UE.
• Procesul de predare-învăţare prin metodele moderne contribuie la îmbunătăţirea calităţii acestuia şi constituie implementarea de către cadrele didactice a unor pachete de
activităţi orientate asupra strategiilor de învăţare, este calea eficientă de organizare şi
conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar
eforturile cadrului didactic şi ale studenţilor, contribuind la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii; implică activ studenţii în învăţarea independentă prin
cooperare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a
produce idei şi opinii proprii argumentate, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile.
• Ca urmare, formarea universitară a viitorilor ofiţeri într-un sistem propriu al Ministerului Apărării, dar integrat pe deplin reformelor europene, naţionale şi cu cele militare
din armatele statelor membre NATO şi ale UE din domeniul învăţământului superior,
reprezintă o necesitate unanim acceptată de specialişti şi necesită inclusă în documentele de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ a instituţiei militare şi în
cadrul normativ „Proiecţii conceptuale de formare, dezvoltare profesională a ofiţerilor în Armata Naţională”.
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OPTIMIZAREA PREGĂTIRII PSIHOLOGICE
A STUDENŢILOR MILITARI
Natalia LEFTER *
75 An army which has modern equipment and is well outfitted but has personnel with a low
level of physical preparation and not trained usually loses the battle and the entire war. Therefore
the psychological, physical and professional training is the key of success on the battlefield. The
main objective of the psychological training of the military athletes consists in the correct control
of the emotional states. This is possible by maintaining a calm emotional state, avoiding nervous
excitement and creating the conditions for developing optimal excitation in the right moment.
The work proposes a series of recommendations, means and methods for optimizing the military
student’s psychological training during their physical training, practices and competitions. It is
important to emphasize the fact that the means of psychological preparation are efficient only
when are used systematically.
Serviciul militar constituie o adevărată
şcoală de călire fizică a tinerilor, nivelul de
pregătire fizică a militarilor având o influenţă
directă asupra gradului de pregătire de luptă.
Analizând rezultatele războaielor şi
conflictelor militare, experţii mai multor
ţări au ajuns la concluzia că în toate conflictele militare, mai vechi sau mai noi, s-a
solicitat militarilor un angajament moral,
psihic şi fizic total pe câmpul de luptă. Armata care dispune de o tehnică modernă
şi este bine echipată, însă are efectivul slab
pregătit fizic şi rău instruit, de regulă, pierde lupta şi războiul în întregime. Aşadar,
pregătirea psihologică, pregătirea fizică şi
profesională este baza succesului pe câmpul de luptă [1].
Importanţa practică: selectarea unui set
de propuneri şi recomandări practice, utilizarea celor mai raţionale şi adecvate metode şi mijloace pentru optimizarea pregătirii
psihologice a studenţilor militari în cadrul
şedinţelor de pregătire fizică şi competiţii.

Prin factorii şedinţelor de pregătire fizică şi antrenamentelor sportive cu studenţii
militari înţelegem un ansamblu de componente care au reguli funcţionale proprii şi
relaţii de intercondiţionare.
Pregătirea studentului militar este o noţiune mai largă, echivalentă cu „utilizarea
orientată a întregului ansamblu de factori
(mijloace, metode, procedee metodice, condiţii), cu ajutorul cărora se asigură starea de
pregătire în vederea anumitor performanţe”.
În figura nr.1 sunt prezentaţi factorii şedinţelor de pregătire fizică şi ai antrenamentelor sportive pentru studenţii
militari, dar dacă ne referim la sportul de
performanţă, mai apare încă un factor –
pregătirea biologica pentru concurs (date
din literatura de specialitate).
Pregătirea fizică. Baza conţinutului
specific al şedinţelor de pregătire fizică şi
antrenamentelor sportive cu studenţii militari o reprezintă pregătirea fizică a militarului, este „punctul de plecare pentru

* Natalia LEFTER – locotenent, doctor în pedagogie, asistent Catedra pregătire fizică şi sport, Facultatea
de Ştiinţe Militare, Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Comunicare prezentată în cadrul Conferinței
științifico-practice „Probleme actuale ale psihologiei și pedagogiei militare”. Chișinău, 8 decembrie 2011.
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întregul proces de pregătire” [2] asigurând
capacitatea globală a organismului de a
efectua eforturi fizice.
Pregătirea fizică implică exerciţii, metode şi procedee de pregătire, care au ca scop
dezvoltarea, valorificarea şi conservarea
următorilor factori:
– potenţialul biopsihic şi starea de sănătate al studentului militar;
– capacitatea funcţională a sistemelor şi
organelor din corp;
– nivelul indicilor morfologici;
– nivelul aptitudinilor motrice combinate;
– fondul de motricitate general ca bază
a formării deprinderilor şi priceperilor tehnice.
Pregătirea fizică are precădere în primele semestre la abiturienţi, deoarece cu
cât este mai bine dezvoltată viteza, forţa,
rezistenţa, îndemânarea, mobilitatea, cu
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atât mai bine se asigură capacitatea funcţională ridicată a organismului; cu cât studentul militar stăpâneşte un sistem mai
larg de priceperi şi deprinderi motrice, cu
atât se poate asigura mai bine însuşirea şi
perfecţionarea procedeelor tehnico-tactice
în gimnastică, atletism, trecerea pistei cu
obstacole, lupta corp la corp, alergare pe
teren variat, deplasare rapidă, înotul şi trecerea prin înot a cursurilor de apă, jocuri
sportive şi dinamice etc.
În figura nr. 2 distingem două aspecte
ale pregătirii fizice: pregătirea fizică generală şi pregătirea fizică specială.
Pentru atingerea unui nivel superior de
pregătire fizică se utilizează mijloace suplimentare de refacere, alimentaţie, vitaminizare, pregătire la altitudine, poligon, cât şi
folosirea unei aparaturi ca: instalaţii, simulatoare pentru forţă, care permit dozarea
şi vizualizarea instantanee a tuturor parametrilor spaţiali, temporali şi energetici ai
efortului specific.

PREGĂTIREA
FIZICĂ

Pregătirea fizică
generală

PFG are ca scop educarea multilaterală a aptitudinilor motrice şi creşterea
indicilor morfo-funcţionali ai organismului studenţilor militari.

Pregătirea fizică
specială

PFS este orientată spre dezvoltarea
aptitudinilor motrice cu caracter specific, creşterea indicilor capacităţii de
efort specific, precum formarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice specifice şedinţelor de pregătire fizică şi
antrenamentelor sportive cu studenţii
militari.

Figura 1. Aspectele pregătirii fizice a studenţilor militari
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Pregătirea tehnică: În fiecare act motric voluntar există o sarcină motrică şi un
procedeu prin care se rezolvă sarcina respectivă. Aceeaşi sarcină motrică poate fi
rezolvată prin mai multe procedee, printre
ele existând, de regulă, unele mai eficiente,
altele mai puţin eficiente. „Procedeele de
executare a acţiunilor motrice, cu ajutorul
cărora sarcina motrică se rezolvă conform
ţelului urmărit, cu o eficientă relativ mai
mare, sunt numite tehnică”[3].
Pregătirea tactică: „Tactica este un sistem de principii, idei şi reguli de abordare
de către studentul militar a şedinţelor de
pregătire fizică, antrenamentelor şi competiţiilor, prin care îşi valorifică toate capacităţile tehnice, fizice, psihologice în vederea
rezolvării situaţiilor problematice: de concurs, create de colegi, adversari, coechipieri
şi ambiantă, pentru obţinerea succesului”.
Tactica mai presupune totalitatea modurilor de comportament individuale şi
colective, acţiunile de luptă şi operaţiile
militarilor în luptă, care, respectând regulamentul, precum şi influenţele exterioare
(arbitraj, public) pot influenţa punerea în
valoare a propriilor calităţi.
Metodele pregătirii tactice sunt multiple. Enumerăm doar câteva:
– condiţii nefavorabile: condiţii potrivnice (exemplu la pista cu obstacole – ploaie, frig, teren lunecos, vizibilitate redusă);
– adversarilor mai puternici, competiţii
cu handicap (de timp, de scor, de spaţiu etc.);
– repetarea mijloacelor tehnice combinate care prefigurează concursul, până în
momentul automatizării acestora;
– schimbarea direcţiilor şi procedeelor
tehnice, ca urmare a modificării rapide şi
neprevăzute a situaţiei competiţionale impuse de adversar;
– introducerea cu efect de surpriză a
unor acţiuni şi deprinderi tactice noi.

Pregătirea metodică (teoretică): „Ansamblul informaţiilor însuşite de studenţii
militari în vederea cunoaşterii şi explicării principiilor, regulilor şi metodelor care
determină creşterea capacităţii sale de efort şi
de performanţă, ca şi anticiparea concursului următor pentru abordarea lui adecvată”.
Conţinutul pregătirii teoretice însumează
cunoştinţe din domeniul pedagogic, biomecanicii, fiziologia efortului, psihologiei sportive sau cele referitoare la istoria sportului.
Pregătirea psihologică determină, prin
mijloacele şedinţelor de pregătire fizică şi
antrenamentului şi ale acţiunilor educaţionale, creşterea capacităţii psihice pentru a-i
permite studentului militar desfăşurarea
unor acţiuni eficiente şi obţinerea unor rezultate superioare la şedinţe şi concursuri.
Pregătirea psihologică contribuie la formarea personalităţii studentului militar, a
capacităţii de autoconducere şi autoreglare,
indispensabile valorificării disponibilităţilor lui fizice şi a bagajului de cunoştinţe
tehnico-tactice.
În cadrul şedinţelor de pregătire fizică
şi antrenamentelor sportive, pregătirea psihologică reprezintă un element cu conexiuni şi funcţii multiple, având un rol important în creşterea eficienţei. Componenta
psihologică a şedinţelor de pregătire fizică
şi antrenamentelor sportive vizează întreaga personalitate a studentului militar sub
aspect intelectual, volitiv, afectiv şi a laturii
psiho-individuale, manifestate prin temperament, caracter, aspiraţii, motivaţii şi ideal
de realizare.
Educarea calităţilor psihice se realizează
atât în procesul şedinţelor de pregătire fizică, antrenamente, cât şi în concursuri. Pregătirea psihologică la şedinţele de pregătire
fizică şi antrenamente este influenţată de
mijloacele folosite, de intensitatea acestora şi de condiţiile în care se desfăşoară
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activitatea. Concursurile o influenţează
prin amploarea lor, prin particularităţile
adversarilor întâlniţi (mai puternici sau
mai puţin îndemânatici), precum şi prin
prezenţa spectatorilor.
Locul de desfăşurare a antrenamentului
şi concursului, precum şi materialele folosite
pot influenţa şi ele psihicul (antrenamentul în
sală sau în aer liber, pe saltea mai moale sau
mai dură, piste generale sau speciale, etc.).
Nu sunt de neglijat nici orele de desfăşurare a antrenamentelor şi concursurilor şi nici
starea fizică şi psihică în care militarul participă (nivelul de pregătire, gradul de oboseală,
dispoziţia de lucru, starea emoţională, etc.).
O condiţie esenţială a pregătirii psihice
constă în repetarea cu stricteţe a principiului pedagogic şi participarea conştientă a
militarilor în pregătire. Studentul militar
trebuie să fie convins că o bună pregătire
psihologică constituie unul din factorii hotărâtori în lupta cu adversarul.
Educarea calităţilor psihice ale studentului militar depinde în mare măsură de
atitudinea lui faţă de obiectivele curente şi
de perspectivele propuse, de dorinţa lui de
a le îndeplini, de încrederea în forţele sale
şi de utilitatea mijloacelor pe care le foloseşte.
O altă trăsătură însemnată, de a cărei
educare trebuie să se preocupe profesorul/
antrenorul, este dragostea militarilor sportivi pentru muncă. După obţinerea primelor rezultate, apare tendinţa de a neglija
complet celelalte activităţi, lucru ce trebuie
combătut din timp şi cu pricepere de către
profesor/antrenor.
Amenajarea sălii de antrenament (aşezarea saltelelor, aranjarea inventarului,
măturarea prelatei sau a terenului sportiv,
amenajarea pistei cu obstacole etc.) contribuie de asemenea la formarea trăsăturilor
morale.
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O latură însemnată în pregătirea psihologică a studentului militar o constituie
educarea calităţilor volitive: dârzenia, curajul, perseverenţa, hotărârea în luptă, stăpânirea de sine, etc.
O pregătire multilaterală, în care să se desăvârşească pregătirea psihologică a studenţilor militari, are ca rezultat curaj şi încredere
sporită în forţele proprii, a hotărârii de luptă,
a spiritului de iniţiativă. Deseori profesorul/
antrenorul, din dorinţa de a dezvolta cât mai
mult încrederea studenţilor militari în forţele
proprii, exagerează stimulentele şi contribuie
involuntar la formarea unei încrederi exagerate, care poate duce uneori la îngâmfare.
Necombaterea din timp a îngâmfării are
repercusiuni negative asupra pregătirii studentului militar/sportiv în cauză, putând
influenţa chiar întreg colectivul. Îngâmfarea
generează atitudine uşuratică faţă de procesul de antrenament, şedinţei de pregătire
fizică, insuficientă atenţie, subaprecierea adversarului; toate acestea determină cerinţe
în pregătire şi rezultate subposibilităţi în
competiţii. Una din cele mai eficiente măsuri
pentru combaterea acestei atitudini constă în
mărirea dificultăţilor în antrenament (adversari mai puternici).
Am efectuat o cercetare, scopul căreia a
fost să demonstrez că rezultatele de la competiţiile sportive şi campionatele Armatei
Naţionale depind în mare măsură de vârsta
studenţilor militari (anul de studiu) şi de
pregătirea lor psihologică (anexa nr. 1).
În această cercetare am folosit metoda
analizei literaturii ştiinţifico-metodice de
specialitate, analiza competiţiilor sportive din cadrul Armatei Naţionale, metoda
observaţiei pedagogice, metoda anchetării, care ne-au demonstrat încă o dată că
este necesitate de a include în pregătirea
studenţilor militari o bună pregătire psihologică. În cadrul experimentului au partici-
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pat studenţii anului II, III şi IV (peste 100
de studenţi militari din fiecare an de studiu), am exclus din cercetarea noastră studenţii anului I, deoarece aceştia au participat foarte puţin la competiţii ( circa 4-6%).
După cum aţi observat, în figurile 3, 4,
5, 6 sunt prezentate în procente rezultatele
anchetării studenţilor militari din anul II,
III, IV.
Comparându-se rezultatele obţinute din
figura nr. 3, putem menţiona că studenţii
anului II sunt complexaţi de nivelul de dezvoltare fizică pe care l-au atins – acumulând
40,7%, pe când rezultatele obţinute de către
studenţii din anul III confirmă o descreştere
accentuată – 28,2%, respectiv acest fapt este
confirmat şi la studenţii anului IV având
doar 12%.
În figura nr. 4 observăm că iarăşi studenţii din anul II sunt mai stresaţi şi au
emoţii mai multe când evoluează în concursuri alături de alt contingent (ofiţeri)
acumulând 47,8%, respectiv la ceilalţi stu-

denţi anchetaţi se observă o descreştere a
acestei stări, 16% la anul III şi doar 14,4%
la anul IV.
Dacă analizăm datele obţinute din figura nr. 5, putem menţiona că studenţii anului IV au avut mai puţine emoţii la prima
competiţie – 39,9% decât studenţii din anul
II şi III care au 44,0% şi, respectiv, 67,9%.
În figura nr. 6 am urmărit să aflăm starea emoţională a studenţilor militari înainte
de concursuri şi competiţii. Optimişti, plini de încredere în forţele proprii, curajoşi
- din studenţii anului II au răspuns afirmativ – 58,8%, pe când cei din anul III – 91,1%
şi studenţii din anul IV – 82%. O bună stare
de optimism şi încredere în forţele proprii o
au studenţii anului III. Apatici, lipsiţi de dorinţa de a concura, frică – studenţii din anul
II având 41,2%, iar la anul IV rezultatul este
de 18% şi anul III cu doar 8,9. Deci, putem
concluziona că studenţii din anul IV participă deja la mai puţine competiţii şi le dispare
interesul de pregătire pentru ele.

Figura 3. Sunteţi mulţumit de nivelul de
dezvoltare fizică pe care l-aţi atins ?

Figura 2. Factorii şedinţelor de pregătire fizică şi
ai antrenamentelor sportive la studenţii militari
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Figura 4. V-aţi simţit stresat la competiţii când a participat alt
contingent (ofiţeri)?
Figura 6. Dinamica stării emoţionale înainte de
competiţii la studenţii militari
Optimişti, plini de încredere în forţele proprii, curajoşi
Apatici, lipsiţi de dorinţa de a concura, frică

Figura 5. Aţi avut emoţii la prima competiţie?
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La întrebările dacă le place disciplina
pregătire fizică şi dacă sunt impresionaţi
de metodele de predare a profesorilor, majoritatea studenţilor au răspuns afirmativ.
Majoritatea studenţilor (90%) ar vrea să
introducă ceva nou în desfăşurarea şedinţelor de pregătire fizică şi antrenamentelor
sportive (mai multe jocuri sportive şi dinamice; mai multe lecţii pe semestru şi secţii
sportive; lecţii practice de înot; mai multe
competiţii între plutoane şi companii; să se
studieze mai multe genuri de lupte; să fie
o cooperare mai mare între studenţi/profesori etc.), pe când doar 10% din studenţi ar
desfăşura şedinţele de pregătire fizică conform regulamentului de pregătire fizică în
Armata Naţională.

Conform datelor din test, la întrebarea
de bază, dacă au nevoie de consultaţia unui
specialist din domeniul psihologiei înainte
de a evolua în competiţii, anul II au afirmat
43%, pe când anul III şi IV, 21% şi respectiv
9%.
După cum aţi observat din cele expuse mai sus, putem afirma cu certitudine că
mai mare necesitate în ajutorul unui specialist psiholog o au studenţii anului II, după
care urmează anul III şi IV.
Militarii sportivi trebuie să aibă o stare
emoţională corespunzătoare pentru a acţiona în mod hotărât şi precis în timpul
şedinţelor de pregătire fizică şi activităţilor competiţionale, pentru a folosi întregul
potenţial, lucru posibil numai printr-o bună
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pregătire psihologică. În lipsa acesteia, apare
emoţia exagerată, nervozitatea, neîncrederea în forţele proprii, frica de adversar, ceea
ce condiţionează înfrângerea la prima apariţie, deşi militarul sportiv a fost bine pregătit
din punct de vedere fizic şi tehnico-tactic.
O bună pregătire psihologică pentru un
anumit concurs şi adversar dau mai multă încredere în forţele proprii, siguranţă în
activităţile competiţionale şi menţinerea
unor rezultate constante.
Propuneri şi recomandări practice
Se întâlnesc militari sportivi care evoluează în competiţii sub posibilităţile lor,
lucru provocat, de obicei, de lipsa de încredere în forţele proprii, frica de adversar sau
emoţii exagerate generate de responsabilitatea faţă de concurs în prezenţa spectatorilor. Ca mijloace pentru combaterea acestor
manifestări, menţionăm observarea atentă
pentru descoperirea cauzelor nehotărârii
sau fricii, discutarea cauzelor şi explicarea
netemeiniciei acestei atitudini. De exemplu, este indicat să se ia măsuri practice
utile ca: folosirea unui număr mai mare de
concursuri de control, efectuarea antrenamentelor controlate în prezenţa spectatorilor şi arbitrarea lor, participarea la demonstraţii şi concursuri cu adversari mai slabi
(competiţii între plutoane şi companii).
Formarea unei stări psihice optime se
asigură printr-o bună organizare a lecţiei
de antrenament şi printr-un conţinut adecvat al acesteia.
Condiţiile de desfăşurare a lecţiilor şi
antrenamentelor trebuie să contribuie în
permanenţă la întărirea sistemului nervos
al militarului sportiv. Aceasta nu exclude
însă solicitarea militarului prin eforturi
nervoase intense, după care trebuie asigurate, bineînţeles, condiţii bune şi timp util
pentru refacere.
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Pregătindu-se pentru concurs, militarul sportiv învaţă să-şi studieze adversarii
şi să-şi formeze o părere corectă despre
calităţile şi lipsurile acestora şi ale sale, în
vederea întocmirii unor planuri adecvate.
Pregătirea psihologică pentru concursuri de mare amploare (în care militarii
sportivi încă n-au participat) se realizează prin discuţii cu profesorul/antrenorul şi
sportivii cu experienţă, care dau amănunte
necesare tinerilor militari sportivi cu privire la organizarea întrecerilor, la adversarii
care urmează să-i înfrunte, etc. În felul
acesta, militarii sportivi meditează asupra
desfăşurării viitorului concurs, apreciază
posibilităţile proprii, formându-şi planuri
tactice, etc.
În cazul concursurilor de amploare, este
indicat să se restabilească din timp echipa
(10-15 zile înaintea competiţiei) şi să fie
anunţaţi militarii sportivi, pentru a se evita irosirea energiei nervoase în aşteptarea
aflării formaţiei definitive. Selecţia, sub formă de concurs, trebuie făcută cu cel puţin
15 zile înaintea competiţiei, dar nu cu o zi
sau două înaintea competiţiilor, fapt cunoscut la noi în Armata Naţională.
Antrenamentele pe care le fac militarii
sportivi înaintea concursului oficial este
bine să fie efectuate cu parteneri mai slabi.
În cazul militarilor sportivi prea emotivi este indicat să li se abată gândul de la
concurs organizându-se discuţii pe alte
teme, spectacole, plimbări etc.
În săptămâna premergătoare concursului este indicat să se asigure o atmosferă
caldă, prietenească, de linişte, bună dispoziţie şi optimism. Nu este permisă intersectarea militarilor sportivi cu diverse activităţi; să nu fie încadraţi în serviciul interior
din cadrul unităţii şi alte genuri de servicii;
să fie evitate întâlnirile cu persoane oficiale,
deoarece măresc, fără rost şi cu prea mult
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timp înaintea concursului, starea de excitaţie a militarului sportiv şi o menţin, provocând consum nervos inutil.
La locul de desfăşurare a competiţiei,
militarii sportivi se comportă diferit; unii
sunt optimişti, plini de încredere în posibilităţile lor, manifestând multă siguranţă,
stăpânire de sine şi curaj, alţii, dimpotrivă,
sunt apatici, lipsiţi de dorinţa de a concura. Aceştia din urmă au nevoie de o atenţie
mai mare şi de încurajări.
Este contraindicată observarea şi studierea prea intensă şi amănunţită a adversarului, deoarece se creează o stare emoţională exagerată.
Un lucru, la prima vedere lipsit de importanţă, este echipamentul militarului
sportiv, ale cărui defecţiuni pot crea nervozitate; de aceea, el trebuie revizuit din timp,
iar în cazul echipamentului nou, ajustat şi
folosit în timpul a cel puţin 2-3 antrenamente.
O mare însemnătate pentru economisirea energiei nervoase o are reglarea stării
emoţionale înaintea şi în timpul concursului. O stare emotivă exagerată determină
pierderea atenţiei şi a controlului asupra
acţiunilor de atac şi apărare (lupta corp la
corp, jocurile sportive). Legat de această
problemă este destul de importantă sosirea
sportivilor la locul concursului cu 40-50
de minute înaintea începerii concursului,
întru-cât venirea târzie la concurs poate
crea o stare de nervozitate prin scurtarea
timpului de echipare şi de încălzire. Nici
venirea prea timpurie nu este indicată, deoarece îngreuiază reglarea stării nervoase
(atmosfera de concurs, publicul, ziariştii),
generează o emotivitate prea mare, care influenţează negativ rezultatul.
Înaintea angajărilor de mare răspundere, în timpul încălzirii gândul sportivului
trebuie abătut de la performanţa care tre-

buie să o realizeze sau de la înfrângerea pe
care eventual ar putea-o suferi.
Pentru menţinerea stăpânirii de sine
este recomandată deplasarea liniştită la
concurs (dacă nu este prea departe locul de
desfăşurare – sub formă de plimbare), încălzirea lentă la început, masajul liniştitor
după încălzire, discuţii ca să abată gândul
studentului militar/sportiv de la întrecere,
exerciţii de respiraţii şi relaxare, etc.
Pentru fiecare concurs este indicat să se
alcătuiască un plan tactic, acest lucru fiind
uşurat în cazul când adversarul este cunoscut. Înaintea intrării pe saltea este necesar
să fie precizate de către profesor/antrenor
principalele puncte ale planului de luptă.
Studentul militar se gândeşte, prevede planul tactic şi se mobilizează energic, asigurându-se că este capabil să-l realizeze.
Pe militarii sportivi nepregătiţi din
punct de vedere psihic, pentru momentele grele, cel mai mic insucces îl pot scoate
din echilibrul nervos, influenţându-le în
sens negativ participarea în continuare în
concurs.
Militarul sportiv trebuie convins că şi
cei mai valoroşi adversari au puncte vulnerabile, ce pot fi exploatate cu pricepere,
uşurându-se astfel lupta cu ei.
Încălzirea militarilor/sportivi trebuie
individualizată, în funcţie de temperamentul şi masa lor musculară; aceasta nu trebuie să fie obositoare, ci realizată în reprize
scurte, intercalate cu exerciţii de respiraţie
şi revenire. O încălzire scurtă şi energică
stimulează dorinţa de participare la competiţii, creşterea excitabilităţii realizânduse prin exerciţii bruşte şi rapide şi nu printr-un volum crescut.
Militarii sportivi trebuie să manifeste stăpânire de sine faţă de orice hotărâre sau observaţie a arbitrului, să privească înfrângerile
ca pe o lecţie care să-i îndârjească în pregătire.
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Şedinţele de pregătire fizică, antrenamentele şi concursurile trebuie să se desfăşoare într-o stare emoţională optimă, deoarece emoţiile pozitive favorizează obţinerea
rezultatelor înalte.
Obiectivul principal al pregătirii psihologice a militarilor sportivi constă în corecta reglare a stărilor emoţionale. Acest lucru
se realizează prin menţinerea stării de linişte, evitarea supraexcitării şi crearea condiţiilor pentru apariţia excitaţiei optime în
momentul potrivit.

În sfârşit mai trebuie subliniat faptul că
mijloacele pregătirii psihologice au eficienţă numai în cazul folosirii lor sistematice.
Este contraindicat:
• observarea şi studierea prea intensă şi
amănunţită a adversarului
• sosirea târzie la concurs poate crea o stare de nervozitate prin scurtarea timpului
de echipare şi încălzirea grupelor de
muşchi implicate în efort
• sosirea timpurie îngreuiază reglarea stării
nervoase (atmosfera, publicul, ziariştii).

REVISTA MILITARĂ nr. 1 (7) 20112

Anexă
Competiţiile sportive şi de specialitate pentru anul 2010 şi 2011 la care au participat studenţii Academiei Militare

Nr.
1.

2.

Referinţe bibliografice:

163

1. Regulamentul pregătirii fizice în Armata naţională, Centrul Editorial, Chişinău 2004
2. Dragnea C. A. Antrenamentul Sportiv, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1996, pag.

3. Matveev L. P., Novikov A. D. 1980, p.69
4. Acţiuni psihologice în confruntările militare contemporane. Editura Militară, Bucureşti. 1988.
5. Dragnea C. A. Teoria Sportului, Editura „Fest”, Bucureşti 2002.
6. Epuran N. Factorii psihici ai antrenamentului sportiv, Revista E.F.S., Bucureşti 1988.
7. Hantău I. şi Manolachi V. Pregătirea fizică a judocanilor de performanţă, Manual pentru
instituţiile cu profil sportiv, Chişinău 2003.
8. Зациорский В. М. Физические качества спортсменов, Москва, «ФиС», 1979 г.
9. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры, Москва, «ФиС», 1991 г.

Denumirea competiţiei
CAMPIONATUL
GARNIZIOANEI CHIŞINĂU LA
TENIS DE MASĂ
CAMPIONATUL
GARNIZIOANEI CHIŞINĂU LA
VOLEI

3.

CAMPIONATUL ARMATEI
NAŢIONALE LA HALTERE

4.

CAMPIONATUL ARMATEI
NAŢIONALE LA CROS

5.

CAMPIONATUL ARMATEI
NAŢIONALE LA LUPTA CORP
LA CORP

6.

CUPA MINISTRULUI
APĂRĂRII LA „POLIATLONUL
MILITAR”

7.

CAMPIONATUL ARMATEI
NAŢIONALE LA MINIFOTBAL

Rez.
2010

Rez.
2011

I

I

Efectiv de studenţi, ofiţeri care
au participat la competiţii
2010
2 ofiţeri
1 std. – anul 3

1 ofiţer
2 std. – anul 2
4 ofiţeri
1 std. – anul 4
3 std. – anul 2
2 std. – anul 1
6 std. – anul 2
5 std. – anul 1

I

I

3 std. – anul 4
2 std. – anul 3
1 std. – anul 2
1 std. – anul 1

I

I

6 std. – anul 2
3 std. – anul 1

I

I

I

II

III

I

2011

3 std. – anul 4
2 std. – anul 2
3 std. – anul 4

1 std. – anul 2
3 std. – anul 1
3 std. – anul 1

1 ofiţer
1 subofiţer
1 std. - anul 2
1 std. – anul 3

1 – subofiţer
1 - subofiţer
1 std. – anul 1

1 std. – anul 2
6 std. – anul 1

I

II

5 std. – anul 4
2 std. – anul 3
3 std. – anul 2
(rezervă)
1 ofiţer
1 subofiţer
3 std. – anul 2

1 ofiţer
1 subofiţer
3 std. – anul 2

5 std. – anul 3
3 std. – anul 4

3 std. – anul III
5 std. – anul IV

8.

CUPA COMANDANTULUI
ARMATEI NAŢIONALE LA
„PATRULA MILITARĂ”

I

IV

9.

COMPETIŢIILE SERVICIULUI GRĂNICERI
LA ATLETICA UŞOARĂ

I

I
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APLICAREA DIMENSIUNILOR MANAGEMENTULUI
GRUPEI DE STUDENŢI ÎN INSTITUŢIILE MILITARE
SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Vladimir RAEŢCHI *
This communication is a research witch highlights the influence of management’s dimensions in the classroom to form the students in order to become the professional leaders.These
dimensions are: the ergonomic, the psychological, the social, the normative, the operational,
the innovation.
Grupa de studenţi este un microunivers
social, diferit de altele (familie, grupul de
prieteni), ce determină raporturile sociale şi socializarea, studenţii interacționând
permanent cu colegii şi cu profesorii. Încă
din Antichitate educaţia studenţilor se făcea în şcoli.
„Interacţiunile sociale condiţionează
dezvoltarea intelectuală a studentului, ati
tudinile sale cu privire la obiectivele edu
cative ale şcolii şi rezultatele sale, relaţiile
studentului cu profesorul şi colegii influ
ențează foarte mult evoluţia atitudinilor,
a conduitelor şi a cunoştinţelor învăţate”.
Managementul grupei de studenţi în
viziunea lui Romiţă Iucu, „este un domeniu de cercetare în ştiinţele educaţiei,
care studiază atât perspectivele teoretice
de abordare ale grupei de studenţi, cât şi
structurile dimensional-practice ale acesteia (ergonomică, psihologică, psihosocială, normativă, relaţională, operaţională şi
creativă), în scopul facilitării intervenţiilor
cadrelor didactice în situaţiile educaţionale concrete, prin exerciţiul microdeciziilor
educaţionale”.
În continuare voi relata succint care

sunt dimensiunile managementului grupei
de studenţi.
Dimensiunea ergonomică este stabilită
de aspectul mobilierului în sala de clasă,
vizibilitatea şi modul în care este amenajat acest mobilier în sala de clasă. Amenajarea mobilierului trebuie să fie astfel
încât să ofere studenţilor comoditatea şi
posibilitatea de a organiza diferite activităţi. Această dimensiune încurajează activitatea permanentă a studentului şi schimbă relaţiile interpersonale dintre studenţi.
Dimensiunea psihologică este prezentată
de cunoştinţele studentului şi de particularităţile individuale ale studentului. Dimensiunea socială este prezentată de raporturile sociale în grupul de studenţi, educaţia,
dezvoltarea abilităţilor şi formarea personalităţii lor. Liderii acţionează pentru a
realiza scopul şi a asigura unitatea de grup.
Dimensiunea normativă reprezintă seturile de reguli şi norme care controlează realizarea activităţilor educaţionale în
grupul de studenţi. Dimensiunea operaţională este realizată de o serie de strategii
pe care studenţii le aplică pentru „a supravieţui în grup”. Este menţionat că acesta

* Vladimir RAEŢCHI – căpitan, lector Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Comunicare prezentată în cadrul Conferinței științifico-practice „Probleme actuale ale psihologiei și
pedagogiei militare”. Chișinău, 8 decembrie 2011.
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apare ca o reacţie de răspuns a studenţilor
la atitudinile şi intervenţiile profesorilor şi
comandanţilor.
Dimensiunea inovatoare(creativă) reprezintă o condiţie esenţială pentru a îmbunătăţi microdecizia şi interacțiunile educaţionale în grupul de studenţi.
Toate aceste dimensiuni contribuie
esenţial la formarea abilităţilor studenţilor
ca lideri şi la formarea şi perfecţionarea
acestora în plan profesional.
În continuare mă voi axa pe dimensiunea ergonomică a managementului grupei
de studenţi ca fiind una de bază întru formarea abilităţilor studenţilor academiei ca
leader, speaker şi pentru a fi în stare de a
exprima o opinie.
Suporturile investigaţionale moderne
ne prezintă probe concrete pentru asigurarea procesului instructiv-educativ şi care
realizează succesul activităţii studenţilor
şi al cadrului didactic, considerându-le
de bază în economia generală a procesului didactic ca proces managerial. Analiza
anumitor subiecte, precum cele menţionate
anterior: dispunerea mobilierului, vizibilitatea, poziţionarea studenţilor în bănci şi
pavoazarea sălii de clasă, au determinat interpretarea unor structuri dimensionale ale
managementului grupei de studenţi.
Fiind o parte importantă a bazei tehnico-materiale a învăţământului, potrivit
specialiştilor din domeniu, mobilierul sălii
de clasă este compus dintr-o serie de piese de mobilă folosite în mediul universitar,
ca suporturi conexe, în scopul îndeplinirii
unor obiective educaţionale.
În componenţa mobilierului universitar
intră atât piesele destinate locurilor de studiu şi de învăţare ale studenţilor, cât şi mobilierul personal rezervat cadrului didactic.
Din punct de vedere ergonomic, mobilierul universitar este realizat conform

caracteristicilor psihosomatice ale studenţilor fiind adecvat spaţiului de clasă, în
timp ce dintr-o perspectivă didactică, acesta trebuie instalat şi reglat după obiectivele
instructiv-educative ale activităţii.
În accepţiunea lui Ullich, atributele moderne ale mobilierului sălii de clasă
reprezintă: simplitate, funcţionalitate, durabilitate, instrucţionalitate şi modularitate. Specialiştii în ergonomia universitară
sunt preocupaţi, în momentul de faţă, de
realizarea unui mobilier corespunzător
standardelor anterioare, care poate să ofere
studentului atât autonomia funcţională, cât
şi posibilitatea de organizare a activităţii
educaţionale pe grupuri de studenţi.
Sala de clasă, considerată un subiect
predilect al cercetărilor cu referire la ergonomia spaţiului de învăţământ, vizează
anume modularităţii mobilierului universitar, în măsura în care acesta să poată
fi organizat şi reorganizat, compus şi descompus, în funcţie de sarcina didactică
fundamentală şi de stilul educaţional al
cadrului didactic. De exemplu, dispunerea
mobilierului în formă tradiţională predispune, mai ales, cadrului didactic la expunere, la atitudinea pasivă a studenţilor şi se
pretează activităţii educaţionale de tip predare–învăţare, prelegere. Din această perspectivă, o dispunere a mobilierului într-un
sistem semicerc (anexa 1) sau oval schimbă
accentul interpersonal al relaţiei educaţionale, favorizând şi încurajând interacţiunile permanente şi activismul studenţilor.
Vizibilitatea este un component ergonomic, apropiat igienei universitare şi
presupune adaptarea spaţiului universitar,
inclusiv al mobilierului la necesităţile somato-fiziologice şi de sănătate ale studenţilor. Totodată, vizibilitatea este condiţionată
de dispunerea mobilierului în sala de clasă (în funcţie de orientarea după anumite
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surse de lumină) şi de starea de sănătate a
studenţilor. De asemenea, trebuie luate în
considerare nuanţele de culori folosite la
tapete, pereţi şi podea. Trebuie să predomine culori monotone, calde, fără multe desene, pentru a nu distrage atenţia studenţilor
de la materialul predat de către profesor.
Amenajarea sălii de clasă ţine de competenţa managerială a cadrului didactic ca
sala de clasă să devină un mediu culturalestetic. Cadrul didactic trebuie să respecte, din punct de vedere managerial, ideea
că grupul de studenţi, ca grup organizat,
poate să se identifice la nivelul culturii manageriale prin intermediul unui element de
individualizare (de exemplu, o mascotă) şi
să-şi eficientizeze structura interioară de
grup prin intermediul unui spaţiu (pereţii
sălii de clasă, alte piese de mobilier decât
cele strict universitare) amenajat după legile instructiv-educative, estetice, dar, nu
în ultimul rând, şi după cele manageriale.
Cultura de grup a grupei de studenţi presupune promovarea atât a unor valori instrumentale, cât şi a unor valori expresive
(sloganuri, simboluri, ceremonii, ajungându-se chiar până la adevărate „ritualuri
de socializare”). Elementele incipiente
ale culturii grupale, în sensul prescris de
obiectivele sociale şi educaţionale ale activităţii instructiv-educative, pun la baza
structurării culturii instrumental-normative elementele de cultură expresivă, care la
o primă constatare empirică, fiind simple,
dar concomitent complexe în procesul unei
minuţioase analize a evoluţiei fenomenului
menţionat. Un simbol al grupului de studenţi, o melodie preferată, un colaj de fotografii cu membrii grupului, constituie
tot atâtea ocazii de configurare indusă unei
culturi expresive şi mai târziu instrumentale la nivelul grupei de studenţi, prin intermediul unor pârghii, de construcţie şi de
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reglare, de tip managerial, ca şi completarea spaţiilor pe pereţii interiori cu placarde
cu informaţie utilă studenţilor şi care îi va
încuraja la darea unui răspuns coerent.
Sistemul de aerisire a sălii de clasă este
deosebit de important pentru mediul militar. Un sistem de aerisire bine şi corect
proiectat este binevenit în clasa de studenţi
militari, pentru asigurarea spaţiului cu oxigen. Aceasta reduce starea de oboseală a
studentului militar şi de asemenea ajută la
captarea atenţiei pe materialul predat.
Concluzii:
În concluzie, putem afirma următoarele: clasa şcolară e un grup social specific
ce formează, în timp, schimbări cognitive
importante în viaţa fiecărui membru.
Managementul grupei de studenţi are
funcţii de intercunoaştere, de modelare şi
de corectare a comportamentelor studenţilor şi profesorilor, de realizare a climatului
socioafectiv optim pentru desfăşurarea activităţii educaţionale şi obţinerea performanţelor.
Integrarea socială fiind cea mai importantă funcţie, grupul de studenţi are un
aport deosebit în procesul de socializare.
Integrarea în grup asigură individului o
bunăstare mentală. E demonstrat faptul
că buna înţelegere între membrii grupului
duce la un nivel mai ridicat de încredere,
cooperare, implicare, iar izolarea duce la
un nivel slab de stimă de sine, ostilitate,
agresivitate.
Altă funcţie, care defineşte relaţiile între
indivizi se referă la faptul că grupul, prin
diferite reacţii, ar puterea sancţiona comportamentele membrilor săi la constituirea
identităţii de sine din perspectiva calităţii
de membru.
În urma analizei tuturor acestor variabile anterior prezentate, se poate desprin-
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Figura 1.1. Dispunerea mobilierului în cerc

Figura 1.2. Dispunerea mobilierului în forma

Figura 1.3. Dispunerea mobilierului pe grupuri

de concluzia certă că rolul de manager al
cadrului didactic în situaţii care solicită un
asemenea tip de intervenţie poate fi elementul de care depinde echilibrul şi sănătatea grupului de studenţi.
Propuneri:
1. Dispunerea diferită, a mobilierului în
sălile de clasă, de cea clasică.

2. Amenajarea sălii de clasă cu placarde,
fotografii reprezentative ale studenţilor,
expoziţii cu realizări ale studenţilor, expunerea diplomelor câştigate de membrii plutonului, simboluri iniţiate de
pluton.

3. Folosirea unui mobilier modular (să
poată fi organizat şi reorganizat).
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Istorie și artă militară

ASPECTE PRIVIND LUPTA ARMATĂ ÎN MEDIUL URBAN
Igor ZAVALSKI *
Iurie GÂRNEŢ
„Cea mai rea politică este aceea de a ataca
oraşele. Nu ataca oraşele decât atunci când nu
mai ai altă soluţie.”
SUN TZU
„Noi suntem nevoiţi a obliga adversarul să
desfăşoare în oraş lupta cu condiţiile noastre.”
Colonel Paul MELODY,
directorul Comandamentului Întrunit
de Armament şi Tactică Armatei SUA

Majority of the last conflicts conducted at the urban territory. Urban War becoming principal
part of the Future War. Urban environment is very complicated for battle. Modernity demands
careful study of the battle experience and modification of the tactics and troops instruction
1. Generalităţi privind lupta armată
în mediul urban
Zonele urbane includ oraşe mari, oraşe
mici, sate şi concentrări de platforme industriale. Aceste zone sunt în creştere continuă ca număr şi mărime peste tot în lume.
Experţii Centrului de Apărare SUA
(Centre for Defence Studies) cred că războaiele viitorului se vor desfăşura îndeosebi în oraşe. După datele Programelor Informative pentru Studierea Populaţiei de pe
lângă Universitatea John Hopkins (Population Information Program John Hopkins
University) în următorii cinci ani numărul
populaţiei din oraşele lumii va atinge 4.9

mlrd., iar orăşenii vor constitui 60% din
populaţia Terrei. Anual populaţia globului
pământesc se măreşte cu 77 mln., 60 mln.
dintre care sunt din oraşe. La creşterea numărului de orăşeni vor contribui îndeosebi
ţările în curs de dezvoltare – regiuni cu
stabilitate redusă, unde probabilitatea conflictelor militare este mare. Populaţia urbană a ţărilor în curs de dezvoltare în anul
1950 era de aproximativ 18%, crescând
în 2002 până la 40% şi, conform prognozei, în 2030 va atinge aproape 56%. Tot mai
mulţi oameni vor locui în megalopolisuri
– oraşe unde populaţia va atinge mai mult
de 10 mln. În anul 1975 numai 5 oraşe erau
megalopolisuri, în anul 2000 – 19 şi, se pare,
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în 2015 numărul megalopolisurilor va fi
de 23, dintre care 21 în ţările în curs de dezvoltare. Populaţia din 564 de oraşe va atinge
un număr de mai mult de 1 mln. locuitori.
Din această cauza tacticile şi tehnicile
de luptă în zonele urbane devin din ce în
ce mai importante. În planificarea şi conducerea luptei în zonele urbane vor trebui
luate în considerare efectele oricărei acţiuni asupra populaţiei civile şi, în acest context, trebuie avut în vedere protocolul de
la Geneva, în special acele aspecte privind
populaţia civilă şi responsabilităţile pentru
protecţia culturii naţionale.
Particularităţile generale ale luptei armate în oraşe sunt:
• zonele de construcţii sunt de obicei
centre ale reţelelor de comunicaţii a căror
menţinere va fi decisivă. În plus, aceste
zone conţin valoroase instalaţii din punct
de vedere economic şi politic şi sunt populate în număr mare;
• efectul distructiv al focului poate face
drumurile şi străzile complet impracticabile, constituind obstacole importante;
• va fi necesară o cantitate mare de trupe de infanterie;
• zona cu construcţii care poate fi uşor
evitată are o valoare scăzută de apărare deşi
poate avea un efect de canalizare (a forţelor
şi mijloacelor).
• hotărârea de a ataca sau de a apăra
o zonă construită cu suprafaţă mare va fi
adoptată de comandantul superior, hotărârea privind trecerea la apărare trebuie să ia
în calcul efectul nefavorabil asupra moralului pe care îl are abandonarea în mâinile
inamicului a zonelor urbane importante cu
populaţia lor. De asemenea, comandantul
va trebui să realizeze că apărarea zonelor
construite va consuma un număr disproporţionat de unităţi şi va implica populaţia
civilă într-o zona a acţiunilor de luptă;

Acţiunile de luptă în zona urbană sunt
caracterizate de:
• câmpurile limitate de foc şi observare;
• protecţie excelentă, acoperire şi mascare pentru trupe şi tehnică, acestea mărind dificultatea de apreciere a efectivului
forţei;
• posibilităţi reduse de manevră, în special pentru unităţile mecanizate, dar posibilităţi crescute pentru infiltrare şi ocolire,
controlul trupelor blindate va trebui să fie
descentralizat;
• lupta apropiată incluzând o vulnerabilitate crescută a vehiculelor la focul de la
mică distanţă;
• prezenţa populaţiei civile care poate
limita foarte serios acţiunile militare;
• dificultăţile de comandă, control şi comunicaţii;
• consum ridicat de muniţie şi materiale
de luptă;
• ducerea luptei pe trei niveluri: la nivelul suprafeţei străzilor, deasupra pământului, pe acoperişurile clădirilor şi în clădiri,
precum şi în clădiri şi subsoluri în canale şi
pasaje subterane.
Condiţiile specifice de luptă în zonele
cu construcţii produc următoarele limitări:
• Câmpurile de observare şi tragere.
Poziţiile de tragere din zonele de apărare
trebuie să fie alese cu atenţie pentru a exploata avantajul câmpurilor limitate de observare şi tragere;
• Informaţiile. Cunoaşterea detaliată a
zonei va oferi avantaj apărătorului. Atacatorul va trebui să obţină acest tip de informaţii;
• Mascarea. Poziţiile sunt dificil de localizat, efectivele greu de estimat şi intenţiile inamicului greu de prezis. Posturile de
observare în dispozitivul inamic vor avea o
importanţa deosebită;
• Deplasarea. Capacitatea de deplasare
este în general foarte limitată. Cu cât sunt
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mai multe clădiri avariate, cu atât există
acoperire mai bună pentru apărător şi este
mai greu pentru atacator să înainteze. Progresul va fi lent;
• Întrebuinţarea armamentului. Sistemele de armament cu rază scurtă de acţiune şi grenadele vor fi folosite pe scară mare
şi pot exista dificultăţi în tragerea cu armamentul reactiv. Sprijinul reciproc cu foc va
fi dificil de realizat. Sistemele de armament
cu ochire indirectă şi tancurile vor fi folosite limitat în lupta foarte apropiată şi deci
vor fi folosite mai mult în zone mai descoperite;
• Tragerea. Depinzând de construcţii,
tragerea din interiorul clădirilor poate fi o
opţiune importantă. De aceea este posibil
ca atacatorul să incendieze clădirea pentru
a-l scoate afară pe apărător şi invers, clădirile folosite de atacator pot fi atacate în
aceeaşi manieră;
• Stresul. Lupta de stradă este istovitoare fizic şi mental, succesul fiind măsurat în metri, clădire după clădire. În aceste
circumstanţe, acţiunile se vor baza pe iniţiativa şi pe gradul de conducere la nivelurile de comandă inferioară. Menţinerea
eficienţei în luptă poate necesita frecventa
schimbare a forţelor din contact.
2. Experienţa din luptele armate în
localităţi
• În Antichitate şi în Evul Mediu lupta
în oraşe era foarte rară, majoritatea bătăliilor fiind duse în teren. Comandanţii de
oşti evitau luptele în localităţi. Cucerirea
oraşelor era limitată la:
• asalt scurt ( pe urmele apărătorului
retras în grabă sau după distrugerea zidului orăşenesc);
asediu îndelungat în scopul cuceririi oraşului în rezultatul istovirii apărătorilor.
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• Istoria cunoaşte doar unele exemple
de bătălii grele în oraşe:
apărarea oraşului rus Kozelisk (poreclit
„Oraşul Rău”) împotriva hoardei tătaromongole;
asediul Constantinopolului de către cavalerii cruciaţi;
cucerirea Constantinopolului de către sultanul osman Mehmed II Fatih în anul 1453.
Desfăşurarea conflictelor militare din
secolul trecut – începutul secolului XXI
impune o nouă abordare în pregătirea şi
desfăşurarea acţiunilor militare în mediu
urban. Istoria războaielor arată că localităţile au jucat un rol deosebit în acţiunile
de luptă. Ele au constituit, din punctul de
vedere al importanţei economice, administrative şi militare, obiective ale operaţiilor militare. Sunt numeroase exemplele
care arată că prin cucerirea sau menţinerea
unor localităţi au fost obţinute succese importante.
Principalele lupte desfăşurate în oraşe sunt:
• pe timpul celui de al II-lea Război
Mondial: Stalingrad, Königsberg, Berlin.
• pe timpul Războiului Rece: Khoramshahr (război Iran-Irak), Beirut (operaţia “Pace pentru Galileea”), Port Stanley
(Războiul Malvinelor), Dublin (Irlanda de
Nord).
• Perioada de după Războiul Rece: Vucovar, Sarajevo, Srebreniţa, Kosovska Mitroviţa, Aracinovo, Tetovo (pe teritoriul fostei
Jugoslavii); Mogadisho (Somalia); Groznâi,
Gudermes, Argun, Şali (Cecenia); Basra, Bagdad, Faludjia (conflictul din Golf).
2.1. Luptele urbane pe timpul celui deal Doilea Război Mondial
Oraşul rus Stalingrad situat pe Volga a
fost transformat în toamna–iarna anului
1942 într-o adevărată fortăreaţă. Fiecare
clădire era un nod de rezistenţă, ceea ce a
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însemnat pierderi maxime pentru trupele germane, iar drept urmare oraşul a fost
asediat 3 luni.
La începutul primăverii anului 1945
trupele sovietice au asaltat cel mai mare
nod de fortificaţie german în Prusia de Est
– Königsberg. Oraşul a fost înconjurat cu o
centură de forturi cu posibilitatea puternică de rezistenţă. După o perioadă de pregătire temeinică a operaţiei, când atenţie
deosebită se acorda problemelor luptei în
localitate, armata sovietică a rupt inelele de
apărare organizate de trupele germane şi a
cucerit oraşul.
În aprilie 1945 încă o luptă puternică –
pentru Berlin – a îmbogăţit teoria şi practica luptei în localităţi. Trupele sovietice
au distrus rezistenţa puternică a armatei
germane şi au pus capăt celui de-al Doilea
Război Mondial.
Concluziile referitoare la această perioadă sunt:
t Apărarea în condiţiile urbane devine
foarte importantă. Fiecare oră de întârziere
dă posibilitatea apărătorului să-şi întărească sistemul de rezistenţă. Dar şi asaltul în
grabă, fără pregătirea necesară produce
jertfe nejustificate;
t În condiţiile de observare limitată este
necesară o bună organizare a sistemului de
cercetare.
t Principiul de bază este fragmentarea
apărării şi lichidarea succesivă a nodurilor
(sectoarelor) de apărare;
t Baza dispozitivului de luptă în localitate
este detaşamentul (grupa) de asalt, care înaintează rapid şi cu îndrăzneală;
t Lichidarea nodurilor de rezistenţă – misiunea FAU;
t Rezervele puternice sunt necesare pentru respingerea contraatacurilor şi completarea detaşamentelor de asalt;
t Conducerea luptei devine complicată.

Aşadar comandantul trebuie să fie cât mai
aproape de subunităţile înaintate. Iniţiativa
comandanţilor inferiori devine decisivă;
t Trebuie să se acorde o atenţie deosebită
organizării şi pregătirii luptei în localitate.
2.2. Luptele urbane în timpul Războiului Rece
Perioada Războiului Rece este caracterizată de multe conflicte locale în majoritatea cazurilor în localitate. Cele mai importante operaţii s-au desfăşurat în oraşele
Beirut şi Mogadişo.
Din 1969 în oraşele situate pe teritoriul Irlandei de Nord (Olster) s-au produs
ciocniri violente între trupele britanice şi
formaţiunile extremiste din Armata Republicană Irlandeză.
În vara anului 1982, ca răspuns la acţiunile teroriste sistematice în nordul ţării,
Israelul a desfăşurat operaţia „Pace în Galilea” în Liban. Lupte mai grele au fost duse
în regiunile suburbane ale Beirutului.
În acelaşi an trupele britanice au desfăşurat cu succes operaţia pentru eliberarea
Insulelor Folklende (Malvine) de armata
argentiniană. Capitala – Fort Stenley – a
fost eliberată de către trupele de elită ale
Marii Britanii în cooperare cu Forţele Navale ale Marii Britanii.
Concluziile referitoare la această perioadă sunt:
• Lupta în localităţi începe să predomine;
• Soarta războiului este hotărâtă de cucerirea unor localităţi importante;
• Lupta în condiţii urbane avantajează
armatele mai slabe (grupările teroriste) împotriva armatelor puternice. Efectul armelor moderne devine minim sau nul;
• Populaţia civilă devine factor important în luptă armată, fiind folosită în calitate de sursă de informaţii despre apărător
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şi infrastructura oraşului, iar uneori şi ca
„scut viu” pentru terorişti. La planificarea
operaţiei trebuie luate în calcul efectele nedorite ale acţiunilor de luptă asupra populaţiei civile şi posibilităţile de evacuare a ei
înainte de declanşarea operaţiei;
• Folosirea pe larg a subunităţilor speciale în locurile decisive.
2.3. Luptele urbane în perioadă după
Războiului Rece
Operaţia „Mogadişo”
3 octombrie 1993 a devenit ziua cea
mai neagră în istoria Forţelor Speciale
Americane. Încercarea de a captura liderii
opoziţiei radicale în capitala Somaliei s-a
terminat dezastruos. Din cauza subestimării posibilităţilor adversarului detaşamentul de destinaţie specială “Delta” a suferit
pierderi importante: 18 militari morţi şi 77
răniţi. În afară de aceştia au decedat 35 şi
au fost răniţi 100 militari din alte ţări, au
decedat circa 300 şi au fost răniţi mai mult
de 700 civili.
În urma eşecului americanilor în Somalia teoreticienii şi practicienii artei militare
au început să caute noi procedee caracteristice luptei în mediul urban, care devine
partea cea mai importantă în război modern.
2.4. Asaltul oraşului Groznâi
Un exemplu clasic de luptă contemporană în localitate reprezintă asaltul oraşului
Groznâi (Cecenia) de către trupele federale
ruse în anul 1994. El merită să fie studiat
mai în detaliu.
Planul de cucerire a oraşului prevedea
acţiunea a 4 grupări de forţe ale trupelor federale ruse în noaptea de 1 ianuarie
1995 pe patru direcţii: Gruparea de forţe
„NORD” – în număr de 4100 efectiv, 80
tancuri, TAB – 210, tunuri şi aruncătoare
65.; Gruparea de forţe „Nord-Vest” –
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în număr de: efectiv – 2 200 , tancuri – 7,
MLI (TAB) – 125, tunuri şi aruncătoare
– 25; Gruparea de forţe „VEST” în număr
de: efectiv – 6000, tancuri – 63, MLI – 160,
MLD – 50, tunuri şi aruncătoare – 75 şi
Gruparea de forţe „est” în număr de:
efectiv – 3000, tancuri – 45, MLD – 70, tunuri şi aruncătoare – 35). Numărul total al
grupării de forţe ruse participante la asaltul
capitalei cecene a fost de mai mult de 15
000 militari, tancuri – 200, mai mult de 500
MLI, TAB; artilerie şi aruncătoare – 200.
În rezerva grupării de forţe erau peste 500
militari, tancuri – 50, artilerie şi aruncătoare 48 (Bg 131Mc. şi R.503 Mc). Deci, conform planului operaţiei, pentru cucerirea
capitalei cecene în total s-a format o grupare de forţe în număr de 12 000 militari, care
a format un raport de forţe de 1,3:1. în loc
de un raport de 5:1 după cum este indicat
în regulamentele de luptă ruse.
Concepţia operaţiei a fost următoarea:
atacând pe trei direcţii de la nord, est şi vest
vor pătrunde în localitate şi, în cooperare
cu forţele speciale, vor cuceri palatul prezidenţial, palatul guvernului, gara feroviară
şi alte obiecte importante din oraş, ulterior
vor bloca sectorul central al oraşului şi raionul CATAI.
În aşa fel, se presupunea că în urma
acţiunilor forţelor federale pe trei direcţii
convergente vor reuşi să încercuiască gruparea principală de forţe cecenă. Aceasta
a fost şi principala idee a concepţiei Ruse,
care a mizat pe pierderi minimale putere
mare de foc şi surprindere.
Gruparea de forţe cecenă destinată apărării oraşului Groznâi, în număr de 9–10
mii oameni, era compusă din trupele regulate ale armatei cecene, detaşamentul de
voluntari numiţi „sălbaticii”, regimentul
din Abhazia, Regimentul de destinaţie specială a Ministerului de Interne a Ceceniei,
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detaşamentul de destinaţie specială a Ministerului Securităţii de Stat, detaşamentul
de mercenari din Ucraina, Afghanistan,
Siria, Livan şi detaşamentul Confederaţiei
popoarelor din Caucaz. Armata cecenă era
dotată cu următoarele armamente: tancuri
– 30, MLI, TAB – 40, tunuri şi aruncătoare 100 şi de asemenea mai mult de 300 de
mijloace antitanc diferite.
Pentru apărarea capitalei cecene au fost
amenajate trei inele de apărare:
t interior – cu raza de la 1 până la 1,5 km
în jurul palatului prezidenţial;
t mijlociu – la distanţa de 1 km de la inelul
interior în partea de Nord-Est a oraşului şi
la distanţa de 5 km în partea de Sud-Vest şi
de Sud-Est a oraşului;
t inelul exterior a fost amenajat pe marginile oraşului.
Pe aliniamentul interior apărarea cecenă era formată de amenajarea unor noduri
de rezistenţă în jurul palatului prezidenţial prin folosirea construcţiilor din piatră.
Etajele de jos şi de sus ale blocurilor erau
amenajate pentru executarea focului din
armamentul de infanterie şi diferite mijloace antitanc. Pe prospectele principale
au fost amenajate poziţii pentru executarea
focului din tancuri şi artilerie.
Inelul mijlociu şi inelul exterior erau formate din puncte de sprijin de pluton şi companii pe comunicaţiile principale. De asemenea, au fost pregătite pentru distrugere
bazele de prelucrare şi păstrare a petrolului.
Comanda şi controlul grupărilor de
forţe ruse se executa de către o grupă operativă sub conducerea ministrului apărării
al Federaţiei Ruse, generalul de armată P.
Graceov, din localitatea Mozdoc.
Operaţia de cucerire a oraşului Groznâi
a început cu executarea loviturilor de aviaţie şi artilerie asupra principalelor obiective. Remarcăm faptul că datorită factorilor

de mediu loviturile aviaţiei au avut un efect
foarte slab.
La ora 6.30 pe 31 decembrie, Gruparea
de forţe „NORD” a întrat în oraş. Print-o
manevră de întoarcere, trupele Grupării de
forţe „NORD-EST”, au rupt apărarea forţelor cecene la inelele exterior şi mijlociu
şi au întrat în oraş la ora 14.00. Gruparea
de forţe „VEST” a întrat în oraş la ora 7.30
cu scopul de a bloca forţele cecene din raionului palatului prezidenţial dinspre sud.
Cecenii nu s-au grăbit să deschidă foc,
lăsând trupele ruse să intre în oraş, astfel
descoperind concepţia inamicului şi întregul dispozitiv al lor. Aproape fără luptă,
trupele de asalt ruseşti au ajuns la palatul
preşedintelui, au cucerit gara feroviară.
Pentru dezvoltarea succesului, comandamentul rus a introdus în operaţie şi rezervele, astfel introducând în oraş toate forţele, cu excepţia unor mici rezerve.
La ora 14.00 comandamentul cecen
cunoştea foarte bine tot dispozitivul şi locul de dispunere a trupelor adversarului
şi la ora 15.00 au trecut la acţiune. Concomitent, din toate direcţiile a fost atacată întreaga grupare de trupe ruseşti, producându-i pierderi foarte mari în efectiv,
armament şi tehnică. Nerezistând atacurilor cecene, detaşamentele de asalt federale
au început să se retragă, iar cele care n-au
reuşit, au trecut la apărare circulară pe poziţiile ocupate.
Legăturile radio între detaşamentele de asalt din trupele federale din oraş şi
comandamentul grupării de forţe au fost
paralizate, din cauza indisciplinei radio.
Între subunităţi practic nu era nicio cooperare. După pregătirea de foc, din cauza
dărâmăturilor, toate străzile au fost blocate,
ceea ce a dus la oprirea coloanelor de tehnică şi limitarea manevrelor. Coloanele de
tehnică oprite erau nimicite cu foc direct
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din armamentul de infanterie, mijloace antitanc din blocurile din apropiere.
Coloanelor de blindate de pe străzile înguste ale capitalei Cecene le-a fost organizată o ripostă clasică: de obicei la început se nimiceau maşinile din capul şi coada coloanei,
după ce din blocurile din apropiere se deschideau focuri concentrate asupra întregii
coloane. Tancurile şi MLI, care acţionau fără
susţinerea infanterie erau nimicite cu focul
mijloacelor antitanc de la distanţe mici.
În urma luptelor din prima zi două grupări de forţe ale armatei ruseşti „NORD”
şi „NORD - EST” au fost încercuite şi duceau lupte în încercuire. Gruparea de forţe
„NORD-VEST” după lupte ofensive nereuşite a trecut la apărare în raionul spitalului
orăşenesc şi fabricii de conserve.
În seara de Anul Nou în capitala cecenă forţele federale au pierdut mai mult de
1,5 mii de militari. Aşadar, în subunităţile
Bg.131 I. din 26 de tancuri care au întrat
în oraş, 20 au fost nimicite, din 120 MLI au
rămas numai 18.
Pe 3 ianuarie situaţia trupelor ruse a
început să se îmbunătăţească. Au fost restabilite legăturile între comandamente şi
unităţi. Unităţile încercuite au creat nişte
puncte de rezistenţă foarte puternice, cel
mai important fiind la gara feroviară. S-a
schimbat tactica de acţiune prin care s-a
renunţat la asalt cu folosirea masivă a tehnicii blindate şi trecerea la tactica clasică
specifică luptelor de stradă, numită de către ruşi „tactica din Stalingrad”. O atenţie
deosebită se acorda creării punctelor de
rezistenţă în blocurile cu multe etaje, ofensivei cu folosirea unor grupe de asalt mici
şi mobile, folosirii pe larg a lunetiştilor şi în
principal folosirea corectă şi cu efect de artilerie, focul corectându-se de subunităţile
care duceau lupta la contact cu inamicul.
Înţelegând pericolul pierderii obiective-
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lor principale din oraş, comandamentul cecen a întărit aceste obiective cu trupele sale
de elită (batalionul „Abhaz” şi „Musulman”
şi brigada de destinaţie specială).
Cecenii în luptele de apărare a oraşului
s-au folosit intens de lunetişti. În particular au fost descoperite grupe de femei lunetiste din Ţările Baltice, cu denumirea de
„ştrampii albi”, cu o pregătire specială. Ele
acţionau sub acoperirea unor puşcaşi, care,
provocând focul, făceau ca militarii adverşi
să se descopere. Lunetistul trăgea de obicei din interiorul camerei, schimbându-şi
frecvent poziţiile. De obicei, împuşcau adversarul în picioare, apoi pe cei care îi veneau în ajutor.
Pe larg erau folosiţi adolescenţii ceceni
pentru ducerea acţiunilor de luptă. Copiii
în vârstă de până la 12 ani erau folosiţi pentru procurarea informaţiilor despre inamic.
După eşecul primelor zile de ofensivă,
comandamentul rus a hotărât să schimbe
comandanţii grupărilor de forţe care se
aflau în oraş. Comandant al grupării de
forţe „VEST” a fost numit generalul Babicev, iar grupările de forţe „NORD” şi
„NORD-EST” au fost unite într-o singură
grupare „NORD” sub comanda generalului
Rohlin.
Pe 6 ianuarie detaşamentele de asalt ale
trupelor federale au început ofensiva către
centrul oraşului. La 8 ianuarie centrul oraşului a fost blocat complet. În dimineaţa
zilei de 19 ianuarie detaşamentele de asalt
ale grupării „NORD” au cucerit palatul
prezidenţial. Preşedintele cecen împreună
cu comandamentul său au trecut la punctul de comandă de rezervă, conducând mai
departe rezistenţa cecenă, sub forma de
gherilă.
În aceeaşi zi comandantul Grupării de
Forţe Ruse în Cecenia a raportat despre cucerirea oraşului Groznâi, în ciuda rezisten-
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ţei care în oraş a durat până pe 26 februarie.
După 26 februarie comanda Forţelor
Federale a fost luată de către ministrul de
interne a Federaţiei Ruse.
Operaţia pentru cucerirea capitalei cecene de către trupele ruseşti a fost executată cu foarte mari pierderi. De la începutul operaţiei, 31 decembrie 1994, până pe
1 aprilie 1995, după datele Statului Major
General al armatei ruse, armata rusă a suferit următoarele pierderi: morţi – 1426
militari, răniţi – 4630 militari, ostatici – 96
militari.
Eşecul forţelor ruse la începutul operaţiei, pierderile mari suferite în efectiv şi
tehnică au avut la bază următoarele motive:
t analiza foarte slabă a inamicului;
t organizarea foarte slabă a coordonării
între grupările de forţe participante la operaţie;
t cooperarea între subunităţile, unităţile
participante în luptă la începutul acţiunilor
practic lipsea, ceea ce a dus la pierderi mari
în rândurile forţelor ruse;
t pregătirea psihologică foarte slabă a
efectivului armatei ruse;
t slaba pregătire militară a soldaţilor ruşi;
t folosirea neeficientă a diferitor genuri
de arme în lupta din localitate ;
t dotarea armatei ruse cu mijloace de comunicare şi informaţie învechite;
t lipsa de conducere a trupelor în primele
zile ale operaţiei;
t pregătirea slabă a trupelor pentru luptă
în localitate;
Pe timpul acţiunilor militare din oraş
formaţiunile militare cecene au folosit următoarele procedee:
t acţiunea unor grupuri mici formate
dintr-un lunetist, AG-ist, puşcaş, care cunoşteau bine terenul, acţionând din ambuscadă prin metoda „lovitură–plecare”,

care se deplasau pe automobile sau pe jos;
t pregătirea din timp pentru distrugerea
drumurilor, trecătoarelor şi a altor obiecte
de infrastructură;
t dispunerea armamentului greu în cartiere locative, în apropierea spitalelor, grădiniţelor, pe teritoriul fabricilor de prelucrare
a ţiţeiului;
t acţiunea detaşamentelor speciale de
asalt pentru blocarea forţelor ruse;
t folosirea mijloacelor de foc pe automobile (aruncătoare);
t schimbarea periodică a raioanelor şi a
poziţiilor de către grupele de luptă.
3. Lecţii învăţate din acţiunile de luptă în
localităţi
Analiza acţiunilor de luptă în localităţi a
scos în evidenţă următoarele lecţii învăţate:
t La nivel strategic:
– Acţiunea militară nu poate rezolva scopurile politice urmărite, dar va ajuta la câştigarea timpului pentru a găsi o rezolvare
politică;
– Este a formula scopurile politico-strategice ale operaţiei, pentru a fi înţelese de tot
personalul militar, pentru a putea sluji ca o
logică a acţiunilor;
– Operaţiile în localităţi nu sunt de scurtă
durată şi ieftine;
– Comanda şi controlul în operaţiile din localităţi sunt îngreunate prin contradicţia şi
neclaritatea informaţiilor primite mai ales
când formaţiunile de poliţie şi unităţile militare acţionează împreună;
– Lipsa comenzii neîntrerupte la nivel înalt
influenţează negativ desfăşurarea operaţiei;
– Forţele paramilitare probabil vor fi susţinute din afară;
– Pierderile printre populaţia civilă şi
producerea distrugerilor proprietăţii private se măreşte odată cu pierderile printre
forţele de securitate;
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– Când forţele de securitate încep să-şi
atingă scopurile, inamicul poate ataca nişte
ţinte în ţările de origine ale forţelor de securitate;
– Forţele paramilitare urmăresc în deosebi
atingerea unor scopuri politice decât militare;
– Prioritatea se află de partea acelor forţe
unde factorul uman nu are o importanţă
deosebită.
t La nivel operativ:
– Este importat a elabora o doctrină specială pentru luptele din localităţi;
– Este important a simplifica regulile şi îndatoririle specifice pentru luptă în localitate;
– Ritmul acţiunilor de luptă în oraş este
foarte intensiv, ceea ce duce la istovirea rapidă a personalului;
– Acţiunile psihologice sunt elementul de
bază al oricărei operaţii desfăşurate în mediu orăşenesc;
– Pe timpul acţiunilor de luptă în localitate acţiunile infanteriei sunt foarte intense,
ceea ce duce la pierderi mari;
– În condiţiile luptei în localităţi sistemul
logistic este supraîncărcat din cauza cerinţelor neobişnuite şi cheltuielilor foarte mari
ale unor materiale;
– Folosirea trupelor speciale este foarte importantă;
– Aflarea non-combatanţilor în localităţi
poate îngreuna substanţial acţiunile de
luptă;
– Structurile standarde ale unităţii militare
cel mai des nu corespund cerinţelor luptei
în localitate;
– Analiza greşită a factorului civil şi a operaţiilor psihologice poate duce la eşecul
unor operaţii;
– Operaţiile cu întrebuinţarea desantului
aerian (maritim, fluvial) vor avea un rol
important în luptele din localitate, mai ales
pentru realizarea surprizei tactice.
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t La nivel tactic:
– Asigurarea protecţiei canalelor de comunicaţii este necesară şi atunci când acţiunile
de luptă sunt duse şi împotriva unor formaţiuni de luptă primitive;
– Acţiunile de luptă în localităţi pe timpul
nopţii sunt foarte complicate şi grele;
– Unităţile care vor lupta în localitate trebuie să fie dotate cu echipament special
care în mod obişnuit lipseşte în dotarea
unităţilor;
– Blindatele nu pot acţiona în localitate
fără sprijinul infanteriei;
– Folosirea lunetiştilor în localitate este
foarte efectivă;
– Loviturile greşite asupra trupelor proprii
în localităţi sunt foarte frecvente din cauză
îngreunării recunoaşterii între subunităţile
proprii;
– Principalele construcţii din localitate
(spitale, biserici, bănci, ambasade) de obicei reprezintă locuri cu o poziţie tactică
foarte bună, de aceea aşa construcţii sunt
pe larg folosite de apărători;
– Recondiţionarea tehnicii deteriorate în
mediul urban este foarte dificilă;
– Tactica executată după principiul „atac
– retragere” este preferată de formaţiunile
paramilitare;
– Informaţiile de la populaţia din zonă sunt
uneori critice pentru realizarea succesului;
– Acţiunea elicopterelor în condiţiile urbane este limitată, însă poate fi folosită pentru
transportul trupelor;
– Pentru lupta în localitate sunt foarte importante hărţile precise şi permanent actualizate, preponderent la scară mare;
– Efectul de şoc al ciocanelor de foc ale
artileriei odată cu trecerea timpului de la
executare scade;
– Echiparea militarului trebuie să fie mai
redusă, pentru că în luptele din localitate
soldatul trebuie să fie foarte mobil.
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t La nivel tehnic:
– Vestele antiglonţ individuale micşorează
substanţial pierderile;
– În lupta din oraş mitralierele sunt mai
importante ca pistoalele-mitraliere;
– Mitralierele antiaeriene sunt folosite pe
larg în lupta contra elicopterelor;
– Aruncătorul de grenade este un mijloc
foarte efectiv de luptă în oraş;
– Aruncătoarele sunt pe larg folosite atât de
apărători, cât şi de atacatori;
– Aparatele de zbor fără pilot pot furniza
informaţii în timp real;
– Împotriva forţelor de securitate formaţiunile paramilitare pot folosi armament
confecţionat cu mijloace proprii cât şi arma
chimică;
– Folosirea tehnicii de geniu are o importanţă deosebită;
– Muniţiile de înaltă precizie în lupta din
localitate sunt puţin folosite;
4. Concluzii şi propuneri:
În războiul viitorului armatele mai slabe vor căuta să compenseze slăbiciunea
lor împotriva armatelor moderne dotate
cu armament de ultima generaţie prin folosirea metodelor asimetrice de luptă şi
anume prin războiul de gherilă în mediul
urban. Pe viitor mediul urban va pune în
faţa armatelor moderne condiţii care vor
cere desfăşurarea unor acţiuni militare în
acelaşi timp de diferite forme. Aceste operaţii vor fi pentru susţinerea misiunilor
umanitare, operaţii de menţinerea a păcii
şi acţiuni militare de o intensitate mare în
mediul urban.
Specialiştii militari caută noi soluţii
pentru rezolvarea problemelor apărute în
ultimele conflicte în mediul urban, pentru
a micşora substanţial pe viitor pierderile şi
distrugerile catastrofale. Principalele direcţii pot fi:

a) la nivel strategic
– reexaminarea doctrinelor existente;
– studierea viitorului război axându-se pe
ducerea acţiunilor militare în mediul urban;
– crearea unui sistem de apărare sprijinindu-se pe centrele urbanistice principale din
ţară;
– pregătirea pentru apărare a teritoriului
naţional bazându-se pe principalele centre
urbanistice ale ţării;
– pregătirea ţării pentru un război de lungă
durată;
– dotarea armatei cu noi modele de arme,
specializate pentru lupte în oraşe;
b) la nivel operativ
– pregătirea grupelor de forţe pentru ducerea operaţiilor în mediul urban;
– schimbarea sistemului de instrucţie a trupelor pentru acţiunile în mediu urban;
– crearea comandamentelor capabile de a
conduce operaţiile în centrele urbanistice
principale;
– împărţirea teritoriului naţional pe zone
de operaţii care să conţină câteva centre
urbanistice mari;
– formarea unui sistem de comunicaţii între centrele urbanistice principale capabil
să asigure viabilitatea grupărilor de forţe
pe timpul operaţiilor.
c) la nivel tactic
– pregătirea tactică a trupelor axată pe lupta în localitate;
– pregătirea grupelor tactice mixte (nivel
companie) capabile să acţioneze independent;
– folosirea elicopterelor pentru transportul
efectivului;
– instruirea subunităţilor de sprijin pentru
executarea loviturilor de foc punctuale;
– instruirea populaţiei civile privind modul de comportare în cazul acţiunilor de
luptă în localitate;
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– organizarea unui sistem logistic capabil să
sprijine trupele luptătoare în mediul urban;
– folosirea pe larg a lunetiştilor;
– folosirea blocurilor dominante pentru
lupta cu inamicul aerian;

– întrebuinţarea trupelor blindate ca forţe
de sprijin a infanteriei;
– formarea detaşamentelor speciale de geniu capabile să creeze condiţii bune de mobilitate şi contramobilitate.
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MEDALIA „CRUCEA COMEMORATIVĂ. PARTICIPANT LA
ACŢIUNILE DE LUPTĂ PENTRU APĂRAREA INTEGRITĂŢII
ŞI INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA (1991-1992)”
Vlad MISCHEVCA *
The National Army is undergoing a reform and modernization process that in 2011
has comprised the faleristic system – the one of the department decorations of the Defense
Ministry.
Medalia „Crucea comemorativă. Parti
cipant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova (1991–1992)“, pe care am elaborat-o în colaborare cu designerul Larisa
Donca-Mischevca, a fost aprobată de către
Comisia de Heraldică a Ministerului Apărării şi de Comisia Naţională de Heraldică
a Republicii Moldova (CNH) la 30 noiembrie 2011. Proiectul legii privind instituirea
crucii comemorative a fost elaborat în contextul indicaţiilor Guvernului Republicii
Moldova nr. 1215-376 din 22 august 2011,
prin care în sarcina Ministerului Apărării
a fost pusă elaborarea şi promovarea proiectului de act normativ de instituire a unei
distincţii comemorative de marcare a 20 de
ani de la începutul conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova. Iniţiativă legislativă în
acest sens a fost aprobată şi transmisă de
Guvern în Parlament [1], iar deputaţii au
susţinut instituirea noii distincţii în şedinţă
din 15 ianuarie 2012 [2, p. 15–16].
Distincţia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii
Moldova (1991–1992)” se încadrează după
forma şi mărimea sa standardelor medalisticii comemorative ale Republicii Moldova

şi este compusă din două părţi, cu o structură reliefată [3, p. 61–62].
Medalia în formă de cruce continuă
seria de pionierat a faleristicii naţionale în
ceea ce priveşte tipologia distincţiilor Republicii Moldova, care nu cunoscuse anterior decât forme de ordin de piept fără
baretă sau cu colan şi de medalie rotundă
suspendată de baretă, urmând după medalia jubiliară „Crucea Comemorativă.
Războiul al Doilea Mondial”, care a fost
promulgată de Preşedintele interimar al
Republicii Moldova Mihai Ghimpu la 16
martie 2010 [4].
„Crucea comemorativă. Participant la
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova
(1991–1992)” se confecţionează din tombac patinat de culoare cenuşie (oţel patinat). Ea reprezintă o cruce cu braţele egale
rectilinii emailate Alb (conturate pe perimetru), înscrisă într-un cerc imaginar cu
diametrul de 35 mm. Crucea are în centru
un medalion rotund emailat Alb, înconjurat de o cunună de stejar, cuprinzând compoziţia aurită a Stemei de Stat a Republicii
Moldova, păstrând cromatica originală a
stemei doar în scutul central (tăiat, roşu
şi albastru, cu un cap de bour broşând, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, jos

* Vlad MISCHEVCA – Dr., conferenţiar, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, maior (r).
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la dextra de o roză heraldică, iar jos la senestra de o semilună conturnată, totul de
culoare aurie). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtând în cioc o
cruce (acvila cruciată) şi ținând în gheara
dreaptă o ramură de măslin, iar în cea stângă un sceptru).
Pe reversul medaliei monocrome, în
centru, într-un cerc conturat perlat cu 20
de mărgele în relief, sunt incizate în două
rânduri milesimele „1991 / 1992”.
Medalia (Crucea) se fixează cu un inel
de o baretă, acoperită de o panglică de
moar cu lăţimea de 30 mm.
Braţul de sus al crucii are un inel ornat
de care însemnul se fixează cu un inel simplu de o baretă metalică, de formă dreptunghiulară şi cu colţurile de jos tăiate,
îmbrăcată cu o pânză de moar cu lăţimea
de 30 mm, dungată vertical: roşu-galbenroşu-alb-albastru–alb–albastru-alb-roşugalben-roşu (culorile, cu excepţia Albului,
repetă fidel cromatica Drapelului de stat în
albastru, galben şi roşu). Toate având lăţimea benzilor, după cum urmează: 2mm
– 2mm – 2mm – 0,5mm – 6mm – 5mm
– 6mm – 0,5mm – 2mm – 2mm – 2mm.
Înălţimea totală a distincţiei nu depăşeşte 90 mm.
Panglica distincţiei comemorative moldoveneşti se înscrie conceptual în tradiţia
primilor decoraţii româneşti, precum a fost
Medalia comemorativă a „Apărătorilor
Independenţei” instituită prin Înaltul Decret nr.1422/1878 (distincţie care s-a conferit tuturor militarilor, indiferent de grad,
atât celor care au participat direct la operaţiile militare din 1877–1878, cât şi cei care
au asigurat serviciile de pază în interiorul
ţării, funcţionarilor civili care au asigurat
diferite servicii pentru armată, medicilor
civili care au îngrijit răniţii şi bolnavii din
campanie precum şi altor persoane care au
adus servicii în domeniile enunţate).
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Un element nou, definitoriu pentru
conflictul armat din anii 1991–1992 este
fluviul Nistru – prezent în panglica distincţiei prin cromatica Albă (simbolul apelor)
din centrul baretei.
În heraldica europeană Albul (argintul)
semnifică – devotament, corectitudine,
candoare, inocenţă, puritate şi înţelepciune.
Albul păcii şi albul tragicului, de asemenea,
sunt două sensuri emblematice ale acestei
culori în distincţie. Deoarece, conform tradiţiei etnologice a poporului nostru avem
două culori ale doliului: negrul contemporan preluat din Occident şi albul cutumei
tradiţionale [5].
Panglica distincţiei comemorative moldoveneşti este flancată de două combinări
cromatice – roşu-galben-roşu, îmbinând,
din punct de vedere simbolic, pe de o parte – cea mai înaltă culoare heraldică Aurul
(galben), ce simbolizează motivaţia supremă a jertfirii de sine a patrioţilor ţării care
au luptat pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, iar pe de altă parte
- culoarea roşie, ce semnifică sângele vărsat
de aceştia pe malurile străbunului Nistru
(simbolizat prin dunga lată de culoare albă).
Albastrul – culoarea păcii, este culoarea
simbolică a infinitului, cerului, perfecţiunii, absolutului, lumii spirituale, idealului,
dragostei platonice. Este şi culoarea fericirii, şi aspiraţiilor romantice în literatura
multor popoare [6].
Numărul celor două dungi înguste Albe
semnifică, comemorarea celei de a 20-a
aniversări a războiului de pe Nistru pentru integritatea şi independenţa Republicii
Moldova (marcată în 2012). Totodată, cromatica albă din baretă concordă cu emailul alb din medalionul crucii, care repetă
smalţul alb din cele două mai înalte ordine
ale ţării noastre – „Ordinul Republicii” şi
„Ştefan cel Mare”.
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Panglica distincţiei are pe revers un
sistem de prindere de haină şi se poartă în
partea stângă a pieptului.
Forma Crucii acestei distincţii, având
extremităţile labate în unghi (romboidale), este una nouă, originală pentru faleristica naţională, care este mai puţin uzitată
în faleristică – accentuându-se caracterul
său sobru, laconic de comemorare şi prin
metalul de culoare închisă din care este
confecţionată. Stema de Stat a Republicii
Moldova din centrul crucii comemorative
semnifică emitentul distincţiei.
Albul emailului din laturile din faţă ale
crucii şi negrul (cenuşiu) din perimetrul
acestora – semnifică culoarea doliului,
deoarece simbolizează comemorarea tragicului eveniment şi memoria celor căzuţi
acum 20 de ani în urmă. Iar cununa de stejar este un element de bază al medalisticii

militare europene. Totodată, Stejarul fiind
unul din candidaţii de emblemă naţională
complementară la categoria Copac naţional. Simbioza acestor elemente accentuează caracterul comemorativ al medaliei,
ancorând-o în tradiţia autohtonă .
Pe reversul distincţiei, în centru, într-un
cerc conturat perlat cu 20 de mărgele (ce semnifică a XX-a aniversare), sunt incizate milesimile în două rânduri – „1991 1992” (anii
când s-au derulat tragicele evenimente).
Bareta uzuală, pentru port cotidian, se
prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips reprezentând identic cromatica baretei de pe originalul medaliei,
aplicată pe un suport metalic, cu lăţimea
de 30 mm, înălţimea de 10 mm. Pe spate
are un sistem de prindere. Bareta se poartă
conform regulamentului, pe partea stângă
a vestonului.
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Igor Panfile, viceministru al Apărării, a
comunicat, în şedinţa Cabinetului de Miniştri (11.01.2012), că distincţia va fi oferită
cetăţenilor Republicii Moldova pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, după cum urmează:
a) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor
interne, ai organelor securităţii statului şi ai
sistemului penitenciar, incluşi în efectivul
unităţilor militare şi structurilor speciale
aflate pe poziţii de luptă;
b) militarilor, colaboratorilor organelor
afacerilor interne, ai organelor securităţii
statului şi ai sistemului penitenciar şi per-

soanelor civile delegate în aceste unităţi în
vederea îndeplinirii unor misiuni speciale
în scopul eficienţei acţiunilor de luptă.
Confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei şi a cutiei capitonate aferente acesteia pentru aproximativ 28000 de
participanţi la acţiunile de luptă, a necesitat
cheltuieli financiare în sumă de aproximativ 5 mln. 320 mii lei, care la propunerea
Ministerului Finanţelor au fost alocate din
fondul de rezervă al Guvernului [7].
Modul de conferire a distincţiei respective, procedura de înmânare şi modul de
purtare a acesteia sunt prevăzute în Regulamentul aprobat prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
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Ion Xenofontov, Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu
de istorie verbală. Percepţii. Documente,
Iaşi, Editura Lumen, 2011, 549 p. ISBN 978-973-166-272-5
Antonio SANDU *
Volumul autorului Ion Xenofontov cu
titlul Războiul sovieto-afghan (1979–1989).
Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente, apărută în 2011 la Editura Lumen
are meritul de a transforma cercetarea istoriei recente într-o suigeneris audiţie a vocilor secunde. Ostaşul, ofiţerul, combatantul
în general este de foarte puţine ori văzut
de ochiul istoriei oficiale, atent mereu la
învingători. Războiul este un fapt social
care re-construieşte viaţa celor care îl trăiesc. În volumul Războiul sovieto afghan.
(1979–1989) Studii de istorie verbală. Percepţii. Documente, istoricul Ion Xenofontov, de la Institutul de Studii Enciclopedice
din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, utilizează o abordare fenomenologică
în cadrul perspectivei narative de cercetare
istoriografică.
Editura Lumen şi eu personal ţin să-l felicit pe domnul Ion Xenofontov în primul rând
pentru curajul de a propune lumii academice
întoarcerea la viaţă ca formă de înţelegere a
istoriei. Ca filosof am considerat adeseori că
filosofia “este o arheologie a spiritului”.
Lecturând cartea domnului Xenofontov
cu titlul Războiul sovieto-afghan (1979–
1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii.
Documente, apărută în 2011 la Editura Lumen din Iaşi, România, am avut în primul

rând o revelaţie epistemologică: ştiinţele
sociale şi umaniste sunt din ce în ce mai
apropiate metodologic. Recentul travaliu
al Ministerului Educaţiei din România de
a separa ştiinţele sociale şi umaniste întro ...aş zice, nefirească fragmentare, devine
brusc superfluu în faţa unui text istoric care
nu este cu nimic mai puţin sociologic, antropologic.
Metodologia narativă abordată de Ion
Xenofontov în volumul Războiul sovietoafghan (1979-1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente are meritul de a
transforma cercetarea istoriei recente întro suigeneris audiţie a vocilor secunde. Ostaşul, ofiţerul, combatantul în general este
de foarte puţine ori văzut de ochiul istoriei
oficiale, atent mereu la învingători.
Am citit cartea cu ochii filosofului câmpului social şi ea mi-a adus în faţă o provocare: războiul ca fapt de viaţă, războiul ca
stare de lucruri. Dintr-o dată războiul nu
mai este o angoasă în faţa inevitabilităţii şi
de cele mai multe ori inutilităţii morţii şi
nici un moment apoteotic a unui erou care
a avut şansa de partea sa. Războiul este un
fapt social care re-construieşte viaţa celor
care îl trăiesc. Perspectiva adusă de volumul domnului Xenofontov este cea a combatantului, nu a luptătorului. Diferenţa

* Antonio SANDU – doctor în filozofie, lector universitar, Facultatea de Drept a Universtăţii „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi, editor, preşedintele Asociaţiei Lumen – Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen.
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între cei doi termeni este centrarea epistemică pe individul care joacă rolul social de
militar şi nu pe proiecţia eroică cu care îl
investim în calitate de luptător.
Eroismul e un fapt accidental, o posibilitate ca în cazul lui Fiodor Popovschii, care
s-a întâmplat să fie de faţă când un proiectil a nimerit direct într-un mecanic şi acela
a fost omorât pe loc. Moartea şi dezastrul
apar ca stare cotidiană.
Metodologia narativă ne propune înţelegerea războiului din unghiuri diferite.
Războiul are tot atâtea feţe câţi militari au
participat la război. Rolul istoricului care
foloseşte metodologia narativă este aceea
de a prinde în concepte feţele războiului.
Ostaşii eliberatori care atunci când se supărau le luau apa şi lumina localnicilor (p.  69)
sunt aceiaşi care sunt împuşcaţi cu câteva
zile înainte de liberare, care refuză să se înregimenteze în KGB.
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Interviurile vorbesc de la sine şi ca atare
cercetătorul Ion Xenofontov s-a distanţat
lăsându-le să vorbească fără nicio interpretare. Antropologul Ion Xenofontov a lăsat
interpretarea cititorului întrucât textul sursă, interviurile, sunt ele însele un fapt cultural, nu doar un izvor istoric.
Istoricul Ion Xenofontov a reactualizat datele provenite direct de la subiecţi
folosindu-le ca grilă interpretativă în celălalt volum al domniei sale apărut la Editura Lumen în 2010 sub titlul Războiul
din Afghanistan (1979–1989) în memoria
participanților din Republica Moldova. Realitate istorică și imaginar social. În cadrul
acestuia din urmă Ion Xenofontov abordează o metodă de tip hermeneutic de analiză calitativă a datelor obţinute prin interviuri. El construieşte un sistem categorial
de analiza datelor în care include războiul
ca stare a vieţii. Sunt prezentaţi adversarii,
aliaţii, civilii, luptele morţii, timpul liber,
vocile combatanţilor şi nu în ultimul rând
situaţia combatanţilor după război. Este
o radiografie istorică, dar şi sociologică a
războiului în sine având războiul sovietoafghan ca pretext hermeneutic.
Revenind la volumul Războiul sovietoafghan (1979–1989). Studii de istorie verbală. Percepţii. Documente, putem aprecia
utilizarea sincronă a abordării fenomenologice şi perspectivei narative. Întrebările
puse de cercetător au vizat războiul şi combatantul în acelaşi timp. S-a apelat la memoria acestuia solicitându-i-se în acelaşi
timp semnificaţii, atribuite evenimentelor
şi percepţiilor subiective, trăiri şi reinterpretări pe care actualul veteran le dă evenimentelor. Istoria orală trece dincolo de
izvorul înţeles într-un sens pozitivist sau
postpozitivist şi se integrează mai degrabă
într-o perspectivă construcţionistă postmodernă.
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Autorul însuşi citează ca teme de cercetare diferenţa de gen în abordarea fenomenului militar. Construcţia socială a statusrolului de militar pe de o parte şi a însăşi
conceptului de militar are la bază “o imagine a virilităţii unde individul tinde să fie
cunoscut ca actor activ şi direct în marele
eveniment”. Ion Xenofontov. Perspectiva
feminină este văzută mai dură în mărturiile identificate cu o intensitate afectivă crescută (Xenofontov, 2011).

Autorul pune în scenă un proces de
mediere a interpretării faptului personal şi
al istoriei personale de război a veteranului
pe care-l re-construieşte ca fapt istoric prin
ochii cercetătorului.
Salutăm inovaţia metodologică şi curajul epistemic a domnului Ion Xenofontov
de a prezenta cititorului o altfel de poveste
istorică: povestea militarului moldovean
trimis într-un război pe care nu-l poate
câştiga, dar n-are voie să-l piardă.
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