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Actualmente, termenul de securitate 
dispune de o largă întrebuinţare în diverse 
domenii de activitate: politic, militar, eco-
nomic, social, cultural, mediul ambiant, 
resursele planetare. este prezent în lucrări 
ştiinţifice, documente de stat, discursuri 
politice, articole publicistice, ştiri tV şi ra-
dio etc. s-a ajuns la situaţia în care aproape 
orice ameninţare sau pericol la adresa so-
cietăţii/mediului internaţional să fie per-
cepută ca generatoare a unei probleme de 
securitate. Aceasta nu simplifică încercările 
de explicare şi teoretizare a fenomenului 
respectiv.

În cadrul studiului relaţiilor internaţi-
onale,  formularea unei definiţii complete 
şi general acceptate a securităţii a constituit 
o adevărată încercare pentru cercetători. 
Astfel, una dintre cele mai cunoscute defi-
niţii este cea a lui Arnold Wolfers, propusă 
în 1952 într-un articol axat pe problema 
securităţii naţionale – ”National security” 
as an ambiguous symbol [1], publicat în re-
vista ştiinţifică Political Science Quarterly. 
Potrivit acestui concept, securitatea, în 
sens obiectiv,  presupune absenţa amenin-

ţărilor la adresa valorilor dobândite, iar în 
sens subiectiv, absenţa temerii că asemenea 
valori vor fi atacate. Autorul citează, în ace-
laşi articol, o definiţie aparţinând lui Wal-
ter lippmann, care reflectă viziunile epocii 
postbelice asupra conceptului. lippmann 
consideră că o naţiune este în siguranţă în 
măsura în care nu se află în pericolul de a 
trebui să sacrifice valori esenţiale, dacă do-
reşte să evite războiul, şi poate, atunci când 
este provocată, să şi le menţină obţinând 
victoria într-un război.

Perioada de început a războiului rece 
s-a caracterizat printr-o creştere a influen-
ţei paradigmei realiste în studiile interna-
ţionale, legităţile căruia şi-au găsit o largă 
reflectare în practica politicii internaţiona-
le. Pentru reprezentanţii şcolii realiste, con-
ceptul securitate  presupune lupta pentru 
supravieţuire. statul, asemenea unei fiinţe 
biologice, este dominat de instinctul de 
conservare, iar mediul internaţional anar-
hic sporeşte eventualele ameninţări şi ris-
cul apariţiei unor conflicte. În consecinţă, 
unitatea etatică prezintă un comportament 
egoist direcţionat spre minimalizarea ame-

Securitate și geopolitică ninţărilor care vin din partea celorlalte 
unităţi, cu care se află într-o permanentă 
concurenţă pentru putere. urmărirea pu-
terii este, pe de o parte, o consecinţă fi-
rească a raţiunii de amplificare a propriei 
securităţi, în ideea că un stat puternic (ac-
centul aflându-se pe puterea militară) are 
mai puţini oponenţi tentaţi şi capabili să-l 
atace. Pe de altă parte, „omul politic” este 
o creatură egoistă prin naştere, caracteri-
zată de o nevoie nesăţioasă de a-i domina 
pe ceilalţi [2, p. 44-55], trăsătură care este 
transmisă statului şi se manifestă prin ur-
mărirea expansiunii şi „politica prestigiu-
lui” (impresionarea altor state cu mărimea 
puterii). rezultatul este o perpetuare a ceea 
ce rousseau şi Hobbes numesc „starea de 
război” (fie că războiul se desfăşoară sau 
nu) [3, p. 25]. Acest aspect, oferit de curen-
tul realist, s-a axat în special pe securitatea 
naţională percepută ca securitatea militară 
sau ca sensul tradiţional al securităţii, aceas-
ta fiind privită ca atribut exclusiv al statului 
şi aparţinând în totalitate domeniului poli-
ticii externe. majoritatea studiilor teoretice 
s-au axat pe cercetărea puterii, securitatea 
fiind percepută ca un derivat al acesteia. 
totuşi, conceptul de securitate naţională 
presupune, în primul rând, supravieţuirea 
fizică a statului respectiv, apărarea şi menţi-
nerea suveranităţii şi integrităţii teritoriale, 
capacitatea de a reacţiona în mod adecvat 
la orice pericol real sau potenţial din afară 
şi din interior. totodată, noţiunea de secu-
ritate naţională cuprinde asigurarea unor 
condiţii normale pentru autorealizarea tu-
turor cetăţenilor, apărarea vieţii, libertăţii şi 
proprietăţii lor împotriva oricăror atentate, 
fie din partea unei persoane, organizaţii 
sau din partea statului [4, p. 349].

liberalismul este cel de-al doilea curent 
care supune analizei teoria securităţii naţi-
onale.teoriile acestuia şi-au găsit reflecta-

re în rândul statelor cu potenţial redus de 
apărare, dar cu probleme mari, generate de 
neînţelegeri teritoriale interne sau de situa-
ţii conflictuale cu actori care se încadrau în 
categoria marilor puteri. ideea de securitate 
colectivă în perioada interbelică a devenit 
unul din conceptele de bază ale curentului 
liberal-idealist. esenţa acestui „plan” de 
prevenire a războiului constă în instituţio-
nalizarea unui sistem în care întreaga co-
munitate internaţională este de acord să se 
opună oricărei agresiuni militare a oricărui 
membru. securitatea colectivă este direcţi-
onată spre interiorul organizaţiei formate 
din state suverane cu scopul de a le pro-
teja de o eventuală agresiune a uneia faţă 
de alta. mai mult, este considerată singura 
cale corectă în depăşirea dilemei securită-
ţii. termenul şi ideea de dilemă a securită-
ţii aparţine lui John Hertz, fiind preluată şi 
dezvoltată de robert Jervis. Aceasta poate 
fi considerată principala critică exprimată 
la adresa abordării realiste, scoţând în evi-
denţă cercul vicios al competiţiei în privin-
ţa înarmării. În acest mod, realizarea secu-
rităţii proprii are ca rezultat insecuritatea 
altor state şi face, în ciuda eforturilor, ca 
ambii competitori să se îndepărteze şi mai 
mult de certitudinea securităţii [5, p. 322].

liberal-idealiştii, la fel ca realiştii, anali-
zează securitatea prin intermediul unui alt 
concept – prin cel de pace. drept urmare, 
barry buzan cataloghează securitatea ca 
fiind „un concept incomplet dezvoltat” [6, 
p. 15], iar baldwin îl consideră drept unul 
„neglijat” [7]. Acest termen se va accentua 
spre sfârşitul războiului rece, extinzându-
se asupra mai multor domenii ale vieţii: so-
cial, economic, cultural, spiritual, devenind 
practic imposibil de-a mai sesiza hotarul 
dintre studiile de securitate şi cel al altor 
discipline care au ca obiect de studiu soci-
etatea umană.

AboRdăRi teoRetico-Metodologice 
Ale SecURităţii RegionAle

Svetlana CEBOTARI *

Nowadays the term security is widely spread in different areas such as politics, 
the military, economy, social, cultural, environment, and planetary resources area. The 
term frequently occurs in scientific works, official documents, political discourses, publicist 
articles, TV and radio news. We have reached the spot, when any jeopardy or threat in the 
address of the society or the world community is perceived as one that generates security 
issues. The given fact is not facilitating the attempts to explain the given phenomenon.

* Svetlana CEBOTARI – doctor în politologie, conf. univ., cercetător științific, Academia Militară a 
Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”
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sfârşitul anilor ’70 ai secolului XX adu-
ce în prim-plan o revenire a realismului  
sub o altă formă, dând naştere unei „noi” 
paradigme – neorealismul, care pune ac-
centul pe conceptul de sistem şi abordare 
sistemică. Aceasta din urmă este explicată 
de către K. Waltz, care, în comparaţie cu 
abordarea analitică, presupune reducerea 
întregului la elementele particulare, fi-
ind examinate proprietăţile şi conexiunile 
acestora. el consideră că în situaţia în care 
rezultatele sunt afectate nu doar de propri-
etăţile şi interconexiunile variabilelor, ci şi 
de modalitatea în care ele sunt organizate, 
este necesară o abordare sistemică. ori-
ce abordare sau teorie, dacă e întemeiată, 
trebuie să demonstreze cum anume nive-
lul sistemic – sau structura – se distinge de 
nivelul unităţilor în interacţiune [8, p. 72]. 
Waltz îşi propune drept scop crearea unei 
teorii sistemice a politicii internaţionale, 
capabile să explice legile formulate de cu-
noaşterea empirică. ea poate fi testată prin 
experienţă, însă nu există nicio cale care să 
ducă la alcătuirea unei teorii. legile sunt 
„fapte de observaţie”, teoriile sunt „proce-
dee speculative introduse în vederea expli-
cării lor” [9, p. 157]. Prin urmare, aborda-
rea respectivă presupune un grad mai înalt 
de abstractizare şi teoretizare, deşi nu poa-
te ignora realitatea, deoarece aceasta este, 
până la urmă, evaluatorul final.

Aplicarea abordării sistemice asupra 
conceptului de securitate s-a intensificat 
după sfârşitul războiului rece. barry bu-
zan şi ole Waever, exponenţi ai aşa-numi-
tei „şcoli de la copenhaga”, au reformulat 
conceptul de securitate, oferindu-i per-
spective complexe. Waever analizează con-
ceptul  de securitate din punctul de vedere 
al aspectelor sale istorice, filosofice şi po-
litico-lingvistice, ajungând la concluzia că 
„securitatea poate fi concepută drept ceea 

de ce un stat este preocupat – păstrarea şi 
consolidarea societăţii [10]. barry buzan 
introduce o serie de schimbări de principiu 
în investigarea securităţii. În primul rând, 
el consideră că aceasta este excesiv ideolo-
gizată, iar diferite perspective naţionale nu 
reuşesc să dea o definiţie generală, ci numai 
soluţii la probleme specifice. consideră că 
disputa realişti–idealişti (securitatea este 
un produs al puterii versus securitatea este 
un produs al păcii) nu clarifică lucrurile. el 
critică examinarea securităţii ca o derivată 
a puterii, în special a puterii militare, dar 
acceptă atât ipoteza realistă a sistemului 
internaţional anarhic, cât şi pe cea liberală 
a interdependenţei. Acceptă influenţa pro-
cesului de globalizare, sub forma creşterii 
şanselor pentru pace, concomitent cu apa-
riţia vulnerabilităţilor şi riscurilor, şi aduce 
în prim-plan două idei – cea de securitiza-
re a problemelor şi sectorizare a securităţii. 
Prima presupune înţelegerea securităţii ca 
proces de construcţie socială (identificare, 
definire, securizare a unei vulnerabilităţi, 
risc sau ameninţare) – securitizarea (secu-
ritizatiori) sau desecurizarea presupune un 
proces de implicare socială, similar pro-
cesului politic, cu implicarea publicului, 
în care anumite probleme sunt transferate 
în categoria ameninţărilor existenţiale la 
adresa statului şi societăţii respective. deci, 
securitatea nu este obiectiv definită, ci so-
cial construită.

Pe de altă parte, recomandă abordarea 
securităţii pe sectoare: politic, militar, eco-
nomic, societal, de mediu. de asemenea, 
dinamica securităţii poate fi redată prin 
identificarea unei ierarhii a nivelurilor de 
analiză în cadrul sistemului internaţional. 
el preia de la Waltz  ideea celor trei nive-
luri de analiză centrate pe indivizi, state şi 
sistemul internaţional, dar vorbeşte pe larg 
şi de un al patrulea, cel regional. Aici gă-

sim ideea de complex de securitate pe care 
îl defineşte ca „un grup de state ale cărui 
prime preocupări de securitate se leagă 
suficient de îndeaproape, încât securităţile 
lor naţionale să nu poată fi luate în consi-
derare în mod realist separat una de alta” 
[8]. Aceasta este o primă definiţie dată de 
buzan complexelor regionale de securitate: 
„complexele de securitate nu fac parte din 
structura sistemului internaţional în sensul 
stabilit de Waltz. Faţă de sistemul interna-
ţional în ansamblu, ele sunt fenomene de 
acţiune-reacţiune, fiind astfel înrudite cu 
alte modele recurente, cum ar fi cursa înar-
mărilor şi războaiele comerciale. În schema 
lui Waltz, pe care o accept în mare măsură, 
asemenea fenomene contează ca parte a 
nivelului de analiză al unităţii. Am etiche-
ta această categorie de acţiune-reacţiune 
drept formări de procese, pentru a o dife-
renţia de explicaţiile ce reies din caracteris-
ticile unităţilor înseşi. cu toate acestea, este 
valabil să vedem complexele de securitate 
drept subsisteme – ca anarhii miniatura-
le – în sine. din această perspectivă, prin 
analogie cu sistemele întregi, ele posedă 
structuri proprii’’.

Problematica securităţii regionale,  exa-
minată de buzan şi Waever, aduce comple-
tări primei definiţii, complexul regional 
de securitate fiind descris drept „un set de 
unităţi ale cărui procese de securizare şi de-
securizare sunt interdependente în aşa mă-
sură încât problemele de securitate ale uni-
tăţilor componente nu pot fi analizate sau 
rezolvate separat una faţă de cealaltă” [11, 
p. 85]. Astfel, „cele mai importante părţi ale 
proceselor de securizare şi desecurizare la 
nivelul sistemului internaţional se vor ma-
nifesta în cadrul grupărilor regionale”.

utilizarea conceptului de complex re-
gional de securitate facilitează procesul de 
adaptare şi de restructurare a strategiilor de 

politică externă a statelor, prin intermediul 
unei evaluări eficiente a contextului regio-
nal. Aproape fiecare stat este în măsură să 
compare perspectivele sale de securitate 
naţională cu unul (sau mai multe) comple-
xe de securitate. În plus, factorii de decizie 
din diferite state pot utiliza studiile empiri-
ce bazate pe acest concept şi scenarii create 
pornind de la teorie pentru a obţine cele 
mai bune alternative pentru politica ex-
ternă şi strategiile de securitate. scenariile 
bazate pe teorie, la fel ca şi studiile empi-
rice, sunt posibile deoarece formarea com-
plexelor de securitate „derivă din interac-
ţiunea dintre structura anarhică şi balanţa 
de putere ca consecinţă, pe de o parte, iar 
pe de alta – presiunile proximităţii geogra-
fice locale”. [12, p. 44]. un alt avantaj este 
că, deşi structura principală este dată de 
interacţiunea dintre marile puteri, poate 
fi studiat şi rolul jucat de statele mici. ca 
noţiune metodologică general acceptată, 
statul mic a apărut în teoria relaţiilor inter-
naţionale în perioada postbelică, odată cu 
începutul destrămării imperiilor coloniale. 
există mai multe criterii după care poate fi 
identificat un stat mic: teritoriu, popula-
ţie, dotare cu resurse naturale, amplasarea 
geostrategică etc. În cadrul relaţiilor inter-
naţionale predomină abordarea realistă de 
clasificare a statelor prin prisma puterii, 
care reprezintă pe de o parte capacitatea de 
a influenţa deciziile altor state, iar pe de alta 
este intrinsec asociată posedării resurselor 
umane, naturale, militare, teritoriului, po-
tenţialului economic, stabilităţii politice, 
coeziunii naţionale etc. combinate în mod 
diferit de la caz la caz, aceste resurse, plus 
capacitatea şi dorinţa guvernanţilor de a le 
gestiona adecvat, determină puterea unui 
stat [13].

robert Jervis a definit „regimurile de 
securitate” ca fiind acel cadru în care sunt 
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cuprinse „norme, principii şi reguli care 
permit ca statele să fie restricţionate în 
comportamentul lor de credinţa că cele-
lalte state vor răspunde în acelaşi fel. Acest 
concept implică o formă de cooperare între 
state care înseamnă ceva mai mult decât 
simpla urmărire a intereselor pe termen 
scurt.” Acest model poate fi aplicat doar în 
condiţiile în care nu există o putere sau un 
actor regional cu intenţii revizioniste. cu 
alte cuvinte, menţinerea statu-quoului în 
respectiva regiune corespunde intereselor 
politice şi de securitate ale tuturor statelor 
[14, p. 84]. complexele regionale de securi-
tate nu trebuie confundate cu regimurile de 
securitate. consiliul de cooperare din golf 
(gcc), de exemplu, constituie un regim 
de securitate, dar nu poate fi considerat un 
complex regional de securitate.

„comunitatea pluralistă de securitate”, 
conform descrierii oferite de Karl W. de-
utsch, este alcătuită din state care au dezvol-
tat un simţ comun, integrat legat de securi-
tate [15]. spre deosebire de statele care fac 
parte dintr-un complex de securitate, care 
sunt nevoite să ţină seama şi de efectele in-
securităţii, cele din cadrul unei comunităţi 
de securitate au atins un stadiu evoluat de 
încredere reciprocă. se presupune că aceste 
state au creat nu doar o ordine stabilă, ci, 
mai mult decât atât, o pace stabilă. Întrucât 
ipotezele lui deutsch legate de comunitatea 
de securitate presupun inclusiv renunţarea 
la grila de analiză specifică determinărilor 
dilemei securităţii, se poate afirma faptul 
că acest concept al comunităţii de securita-
te este unul ce face abatere de la principiile 
realismului, fiind orientat spre abordarea 
constructivistă. În cadrul unei comunităţi 
de securitate, se presupune că statele sunt 
capabile să intervină prin tehnici sau me-
canisme diplomatice pentru a preveni apa-
riţia conflictelor. o a doua presupunere pe 

care o comunitate de securitate o necesită 
este cea a existenţei unei capacităţi a state-
lor ce alcătuiesc respectiva comunitate de 
a realiza un front comun împotriva unui 
actor (statal sau nonstatal) extern sau unui 
grup de actori. În plus, unul din criteriile 
fundamentale pentru dezvoltarea unei co-
munităţi de securitate este acela al existen-
ţei sau construcţiei unei „maturităţi insti-
tuţionale suficiente pentru a genera tehnici 
diplomatice capabile să combată proble-
mele şi crizele”. mai mult, această maturi-
tate instituţională nu poate fi suficientă în 
afara existenţei unor aşteptări mutuale po-
zitive ale statelor membre, ale căror percep-
ţii să fie armonizate şi integrate în cadrul 
unui model unic de interacţiune înter sta-
te. În acest context, este necesară percepţia 
comună a statelor membre ale comunităţii 
asupra ameninţărilor externe. Alte con-
cepte care se înscriu în aceeaşi categorie 
sunt: „formaţiunea de conflict regional” 
– propus de raimo Vayrynen (profesor la 
institutul pentru studii internaţionale de 
Pace din indiana, suA), „sistem subordo-
nat”– înaintat de louis J. cantori şi steven 
l. spiegel (profesori la universitatea din 
maryland şi, respectiv, Harvard).

În prezent, în domeniul studiului secu-
rităţii se remarcă abordările lui James n. 
rosenau [16, p. 225], care realizează o co-
relaţie între teoria complexităţii, a haosului 
şi conceptul de securitate. teoria complexi-
tăţii reprezintă o modalitate de investigare 
a dinamicii sistemelor nonliniare ce nu este 
complementară metodelor liniare destinate 
măsurării unei lumi neregulate (de exem-
plu, statistica). sistemele nonliniare au ur-
mătoarele caracteristici;

– intrările (inputs) şi ieşirile (outputs) 
nu sunt proporţionale;

– întregul nu este egal, din punct de ve-
dere cantitativ, cu suma părţilor sale şi, din 

punct de vedere calitativ, nu este identifi-
cabil prin caracteristicile elementelor com-
ponente;

– înlănţuirea cauză–efect nu este evi-
dentă;

– fenomenele din acest mediu nu sunt 
previzibile, dar, în interiorul graniţelor 
proprii, se autoorganizează.

În acelaşi timp, James rosenau stu-
diază evoluţia mediului internaţional de 
securitate, înainte şi după războiul rece, 
prin prisma aceleiaşi teorii a complexităţii. 
Principala concluzie este că, după războ-
iul rece, se naşte o nouă epocă, o epocă a 
multiplelor contradicţii: sistemul internaţi-
onal este mai puţin dominant, dar mai pu-
ternic; statele se transformă, dar nu dispar; 
suveranitatea statului este erodată, dar pu-
ternic valorizată; graniţele nu permit trece-
rea intruşilor, dar sunt caracterizate de un 
grad crescut de porozitate etc. din analiza 
acestor contradicţii rezultă o serie de inte-
rogaţii complexe: cum poate fi evaluată o 
lume caracterizată de ambiguitate? cum 
poate fi studiat un spaţiu politic aflat într-
o continuă transformare, în care, simultan, 
unele dimensiuni se erodează, iar altele se 
întăresc? cum pot fi reconceptualizate poli-
ticile de securitate naţională, astfel încât să 
includă noţiuni diferite precum identitate, 
afiliaţie şi teritorialitate? rosenau afirmă că 
clarificarea unor asemenea întrebări, dar şi 
incertitudinea pe care o generează, întăresc 
convingerea că suntem adânc implicaţi într-
un proces de transformare epocală, proces 
susţinut de o nouă viziune asupra lumii şi, 
implicit, asupra mediului de securitate.

toate aceste concepte – complex, regim, 
comunitatea de securitate – sunt un rezul-
tat al abordării sistemice, deşi poate nu în 
modul foarte strict propus de Waltz. ele re-
prezintă sisteme regionale, formate de state 
a căror securitate, ca rezultat al unor interac-

ţiuni îndelungate, capătă un grad înalt de in-
terdependenţă. termenul de sistem regional 
de securitate va fi utilizat în paralel cu cel de 
complex regional de securitate. Însă primul 
are un caracter mai general, poate fi aplicat 
unor zone mai extinse şi poate îngloba două 
sau mai multe complexe interconectate. 
Aceste sisteme regionale (sau subsisteme) 
sunt fenomene empirice cu rădăcini istori-
ce şi geopolitice, excluzând definirea sub-
sistemului ca „orice subgrup din sistemul 
internaţional”, după cum o face Haas, spre 
exemplu. totuşi, nu trebuie uitat că, într-o 
anumită direcţie, noţiunea de complex de 
securitate este pur şi simplu un procedeu 
analitic, servind ca o lentilă de percepţie 
menită să aducă în centrul atenţiei nivelul 
regional al analizei cu mai multă claritate.

Astfel, putem spune că conceptele pre-
zentate sugerează de fapt necesitatea unei 
deplasări a unghiului de analiză al studiilor 
strategice de la nivelul statal la cel regio-
nal, considerându-l cel mai potrivit pen-
tru studiile de caz şi cele practice. nivelul 
sistemului internaţional sau global este 
mult prea îndepărtat de interesele reale şi 
comportamentele obişnuite ale statelor, 
iar concentrarea asupra securităţii unui 
stat anume exclude practic gradul înalt de 
interdependenţă la care s-a ajuns la etapa 
contemporană. de aceeaşi părere sunt şi 
cei care privesc din perspectiva globaliză-
rii, precizând că dispariţia bipolarităţii a 
marcat o scădere în importanţă a securită-
ţii globale şi o reformulare în termeni regi-
onali sau locali a intereselor de securitate 
primare ale marilor puteri, devenite puteri 
militare de rang mediu, ca şi strategiile na-
ţionale de securitate. Asistăm în prezent la 
o „descentralizare a sistemului de securita-
te internaţională”, la apariţia de „complexe 
regionale de securitate relativ disparate”, la 
o regionalizare a securităţii globale [16].
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securitatea regională o constituie gra-
dul de protecţie a relaţiilor reciproce din-
tre statele unei regiuni planetare împo-
triva destabilizării situaţiei, a crizelor şi a 
conflictelor militare de proporţii regiona-
le. În conformitate cu statutul onu (art. 
52, p. l), se admite încheierea unor tratate 
regionale, crearea unor structuri regiona-
le. În competenţa acestora intră asigurarea 
securităţii în regiune, soluţionarea pe cale 
paşnică a litigiilor şi conflictelor, contri-
buirea la soluţionare lor, precum şi pro-
blemele ce ţin de dezarmare şi reducerea 
înarmărilor [17].

Putem concluziona, într-un final, că 

una din cele mai reuşite soluţii în dezvol-
tarea studiilor de securitate o constituie 
abordarea la nivelul sistemului internaţi-
onal şi regional, iar pentru studiile de caz 
şi realizarea unor concepţii şi strategii 
de securitate naţională viabile, în special 
nivelul regional. noua paradigmă a secu-
rităţii, în curs de conturare, are, din per-
spectiva impactului asupra funcţionalită-
ţii sistemului de securitate internaţional, 
o serie de avantaje indubitabile introdu-
când mecanisme drenatorii care limitea-
ză spirala competiţiei pentru putere mili-
tară şi transferă conflictul din sfera luptei 
armate în domenii nemilitare.

http://instituty.fsv.cuni.c2/~plech/Woifers
http://instituty.fsv.cuni.c2/~plech/Woifers
http://v/v/v.dodccrp.org/html4/bibliography/comindex.html
http://v/v/v.dodccrp.org/html4/bibliography/comindex.html
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mult timp, indispensabil de apărarea 
naţională, serviciul militar este tot mai 
mult adaptat noului context strategic. 
schimbările din cadrul mediului de secu-
ritate provocate de prăbuşirea imperiului 
sovietic şi sfârşitul războiului rece, proli-
ferarea crizelor regionale în întreaga lume, 
în cele din urmă, au determinat caracterul 
depăşit al principiilor de organizare a servi-
ciului militar, iar noile condiţii de angajare 
a forţelor armate în operaţii au determinat 
inevitabila lor profesionalizare. Pe de altă 
parte, în unele ţări, serviciul militar obliga-
toriu fiind suspendat invocă nostalgie. spre 
exemplu, în Franţa aceasta s-a exprimat în 
contextul tulburărilor care au perturbat 
cartierele în toamna anului 2005. Pentru 
altele, serviciul militar a fost şi este unul 
dintre puţinele locuri, poate chiar singurul, 
care asigură interacţiunea, într-o formă re-
ală, a diversităţii sociale. 

ideea utilizării într-o manieră autorita-
ră a potenţialului uman al unei ţări pentru 
a completa numărul efectivelor unităţilor 
militare în funcţie de necesităţi este veche, 
dar a fost aplicată în europa începând cu 
secolul XViii. timp de două secole, fun-
damentul de apărare a ţărilor europene era 

bazat pe conscripţie, militari de profesie şi 
chemaţi să servească cot la cot sub drapelul 
ţării. Atragem atenţia că conscripţia, idee 
foarte veche, a avut dintotdeauna ca obiec-
tiv primar de a furniza sau de a garanta 
ţărilor efective militare necesare apărării. 
Însă calea spre un serviciu militar, pe care 
noi astăzi îl cunoaştem a fost lungă, susţi-
nută de ideea că fiecare cetăţean avea dato-
ria de a contribui la această apărare. totuşi, 
pentru a se adapta situaţiei internaţionale 
de moment, dar nu corespunzătoarelor ne-
cesităţi ale soldaţilor, legislatorii şi autori-
tăţile au folosit mult timp mecanisme care 
contraveneau principiilor unei conscripţii 
universale. Aceasta nu a devenit cu adevă-
rat egalitară, personală şi obligatorie decât 
la începutul secolului XiX, atunci când 
serviciul militar a început să fie văzut ca 
o contribuţie ambiţioasă coeziunii la nivel 
naţional şi diversităţii sociale, perioadă în 
care toţi tinerii, atingând vârsta de maturi-
tate, trebuiau să se dedice naţiunii.

după al doilea război mondial, con-
scripţiile europene trebuiau să se adapteze 
pe parcursul anilor la evoluţiile din cadrul 
sistemului de apărare al fiecărui stat luat 
aparte, precum şi din cadrul societăţii. Pu-
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nerea în aplicare a tehnicilor din ce în ce mai 
performante implica scăderea constantă a 
dimensiunii unităţilor militare, păstrând 
efective cu o pregătire militară la cel mai 
înalt nivel. Pe de altă parte, adaptarea con-
scripţiilor la noile realităţi era determinată 
şi de alţi indicatori, precum nivelul scutiri-
lor, în special amânarea serviciului militar 
în termen dictată de necesitatea continuării 
studiilor sau insuficienţa oportunităţilor de 
angajare pentru cei mai calificaţi din cadrul 
efectivelor unităţilor militare. În aceste con-
diţii, serviciul militar şi-a fundamentat ca-
racterul său naţional. 

de fapt, evoluţia modalităţii de desfăşu-
rare a serviciului militar este într-o interde-
pendenţă cu transformările fundamentale 
din cadrul armatei naţionale ale unui stat. 
Aceste transformări constituie în necesita-
tea punerii de acord a organizării, încadră-
rii cu personal, înzestrării cu mijloace de 
luptă a armatei cu contextul strategic din 
perioada respectivă. Astfel, după 1990, s-au 
produs schimbări radicale în ceea ce priveş-
te raportul de forţe pe arena mondială. mai 
întâi, prin dizolvarea urss şi a tratatului 
de la Varşovia a dispărut de pe continentul 
european şi din lume rivalitatea între cele 
două sisteme sociale opuse – capitalist şi 
socialist. Pe toată durata acestei opoziţii, 
armatele s-au dezvoltat în direcţia apărării 
teritoriului naţional împotriva unui atac 
armat masiv venit din partea „inamicilor” 
identificaţi şi riguros determinaţi. Apoi, 
atât nAto, cât şi ue şi-au „deschis porţile” 
pentru aderarea la ele a altor state, printre 
care se numără şi fostele state socialiste eu-
ropene. În prezent, altele sunt, cel puţin pe 
continentul european, pericolele, riscurile 
şi ameninţările de securitate cărora statele 
trebuie să le facă faţă [8, p. 101]. de aceea 
apariţia şi manifestarea unor noi pericole, 
riscuri şi ameninţări în materie de securita-

te reprezintă factorul central al procesului 
de transformare a armatei, precum şi a pro-
cesului de desfăşurare a serviciului militar. 
toate acestea, precum şi lipsa de resurse au 
determinat concentrarea eforturilor buge-
tare şi umane pentru a găsi soluţii ambiţi-
oase de trecere de la armata bazată pe con-
scripţie la o armată profesională. respectiv 
şi autorii lucrărilor de specialitate se axează 
mai mult pe această problemă.

referindu-ne la cadrul conceptual al 
serviciului militar, considerăm necesare 
nişte precizări terminologice, căci alături de 
termenul serviciu militar sunt utilizaţi frec-
vent, atât de către specialişti, cât şi în vor-
birea curentă, termenii armată, armată de 
masă, armată de profesie, conscripţie, pro-
fesia de militar,  profesionalizarea armatei, 
voluntariat, voluntar. Aceasta ne-ar permite 
să evităm apariţia unor confuzii în înţelege-
rea sensului lor de către cei care îi folosesc, 
în acelaşi timp, determinăm complexitatea 
problemei serviciului militar.

Astfel, în literatura de specialitate, ar-
mata „reprezintă totalitatea forţelor mi-
litare regulate ale unui stat” [ 10, p. 113]

 

sau „ansamblul forţelor militare ale unei 
naţiuni” [20, p. 23]. Altfel spus, armata 
este o instituţie a statului care poate folo-
si, în mod organizat şi legal, violenţa pen-
tru îndeplinirea misiunilor încredinţate. 
ca organism specializat pentru purtarea 
războiului, armata se compune din subu-
nităţi, unităţi şi mari unităţi de luptă, ca-
tegorii de forţe şi genuri de arme capabile 
prin organizarea, dotarea şi instruirea lor să 
pregătească şi să ducă acţiuni militare teres-
tre, aeriene şi maritime cu caracter tactic, 
operativ şi strategic. Armata este o insti-
tuţie cu un sistem propriu de organizare, 
conducere şi ierarhizare, a cărei activitate 
se desfăşoară în conformitate cu prevederi-
le legilor statului, regulamentelor militare, 
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ordinelor şi dispoziţiilor comandanţilor şi 
şefilor [12, p. 41].

 
organizarea, caracterul 

şi evoluţia armatei sunt determinate de 
un complex de factori. Printre aceştia se 
află şi următorii: regimul politic; progre-
sele știinţei și tehnicii; nivelul dezvoltării 
economice a ţării; posibilităţile economice, 
tehnico-știinţifice și demografice ale fiecărui 
stat; apartenenţa ţării la o alianţă politico-
militară; poziţia geografică; dimensiunile și 
caracteristicile teritoriului naţional; tradi-
ţiile și specificul naţional al fiecărui popor. 
rolul esenţial al oricărei armate este duce-
rea luptei. În acest scop, armata trebuie să 
îndeplinească trei misiuni fundamentale, 
şi anume: să apere, să mobilizeze și să lup-
te. Pentru a le îndeplini, aceasta are roluri 
derivate mult mai sesizabile, cum ar fi: for-
marea personalului; stocarea și întreţinerea 
mijloacelor de luptă aflate în exploatare și 
pe cele de la mobilizare; studiul și experi-
mentarea a noi procedee de luptă. la aceste 
misiuni principale şi la activităţile ce derivă 
din ele se adaugă altele, care nu constituie 
caracteristici esenţiale ale armatei, întrucât 
nu sunt centrate pe luptă şi a căror impor-
tanţă variază de la o epocă la alta. Printre 
aceste preocupări care au suscitat aceste 
activităţi se pot reţine: ceremonialul mi-
litar [A se vedea: 18]; menţinerea ordinii; 
egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa unui 
serviciu militar obligatoriu. Aceste activi-
tăţi şi preocupări sunt percepute de către 
militarii conscripţi şi populaţia civilă ca 
fiind mult mai importante decât misiunile 
constituţionale. de aici şi interesul sporit al 
cercetătorilor, Callaghan J. [4], Azoulay P. 
[1], Moștoflei C. [14], Stăncilă L. şi Dabija 
B. [19] faţă de problematica apariţiei şi ma-
nifestării unor dificultăţi în organizarea şi 
desfăşurarea activităţii specific militare. de 
asemenea, se impune a fi menţionat faptul 
că evoluţia armatelor are un ritm tot mai 

alert. Aşa se explică, probabil, preocupări-
le tuturor statelor de a amplifica, prin re-
organizare şi profesionalizare, capacitatea 
armatelor lor de adaptare flexibilă la nece-
sităţile sociale, politice, militare etc., inter-
ne şi internaţionale, aflate într-o continuă 
schimbare [9, p.3]. 

Actualmente, ţinând cont de criteriul de 
recrutare a militarilor în termen (soldaţi și 
gradaţi), se disting următoarele tipuri de 
armate: armată de masă, armată de profesie 
şi armată mixtă. În acest cadru este necesar 
a defini, mai întâi de toate, doi termeni: re-
crutarea şi încorporarea.  

Recrutarea este activitatea privind luarea 
în evidenţa militară a tinerilor, selectarea 
recruţilor apţi pentru îndeplinirea serviciu-
lui militar şi repartizarea lor preliminară pe 
genuri de arme şi componente ale forţelor 
armate [16]. Politicile militare de recrutare 
determină resursele umane de care arma-
ta dispune, reflectă structura instituţiona-
lă a statului, situaţia social-politică şi chiar 
diplomatică. de aceea cercetarea practi-
cilor de recrutare nu se limitează numai 
la un studiu asupra istoriei militare, chiar 
dacă tradiţiile de recrutare sunt diferite.

Încorporarea se referă la selectarea re-
cruţilor pentru îndeplinirea serviciului 
militar, repartizarea pe genuri de arme şi 
componente ale forţelor armate, trimiterea 
lor în unităţile militare pentru îndeplinirea 
serviciului militar în termen sau celui cu 
termen redus, conform deciziei comisiei de 
recrutare-încorporare. organizarea şi des-
făşurarea încorporării cetăţenilor republi-
cii moldova în serviciul militar în termen 
sau în cel cu termen redus se efectuează în 
conformitate cu prevederile legii cu privi-
re la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 
Patriei [11].

Armata de masă are caracteristic fap-
tul că o parte semnificativă a personalu-

lui său militar, adică militarii în termen, 
execută serviciul militar obligatoriu. de 
fapt, ei ajung în armată împotriva voinţei 
lor, prin aşa-numita conscripţie. ofiţerii şi 
subofiţerii vin în mod voluntar, alegând, în 
mod liber, să devină militari de profesie. În 
prezent, acest tip de armată este în declin. 
după 1970, pentru cele mai multe dintre 
statele industriale avansate, care dispuneau 
de armament nuclear sau făceau parte din-
tr-o alianţă politico-militară, în formatul 
organizaţional militar este caracteristic un 
trend orientat spre forţe militare reduse 
numeric, complet profesionalizate, gata de 
luptă permanent sau în timp foarte scurt, 
cu o putere de intervenţie şi de lovire foarte 
mare [17, p. 12-13].

 

Armata de profesie se defineşte prin ace-
ea că întregul efectiv de militari a venit de 
bunăvoie să se angajeze în instituţia mili-
tară şi toţi au o pregătire profesională spe-
cifică posturilor şi funcţiilor în care sunt 
încadraţi. Acceptarea sau respingerea soli-
citanţilor se face potrivit unor criterii com-
plexe şi, de regulă, prin concurs. ea este 
specifică statelor industriale dezvoltate, 
care pot să se înzestreze masiv cu tehnică 
militară modernă. Apariţia şi evoluţia ar-
matei de profesie este un răspuns adecvat la 
schimbările produse în mediul de securita-
te atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Armata mixtă reprezintă acel tip de 
instituţie militară în care se întâlnesc atât 
militari de rând proveniţi din conscripţie, 
cât şi din voluntariat, pe lângă militarii de 
carieră (ofiţeri, maiştri militari şi subofi-
ţeri). Proporţia în care este folosită o mo-
dalitate de recrutare sau alta depinde de o 
serie de factori economici, politici, sociali, 
demografici, militari, de starea şi tendin-
ţele de evoluţie ale mediului de securitate 
naţională, zonală, regională şi globală. un 
asemenea tip de armată se întâlneşte şi în 

state cu un nivel de dezvoltare economică 
ridicată, care aparţin sau nu unei alianţe 
politico-militare. 

dacă să ne referim la conscripţie, atunci 
putem spune că ea constituie o modalitate 
de recrutare a unei părţi importante a efec-
tivelor armatei (este vorba de militarii în 
termen sau aşa-numiţii militari de rând). 
ea se traduce în obligativitatea tuturor ce-
tăţenilor ţării, care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege, să efectueze stagiul mili-
tar. Fiecare stat care practică conscripţia are 
prevederi legale privind criteriile de selec-
ţie (vârstă, sex, stare de sănătate, aptitudini 
etc.) a celor care vor executa serviciul mili-
tar, durata acestuia, excepţiile prevăzute de 
lege, sancţiunile pentru cei care se sustrag 
de la o asemenea îndatorire. În prezent, în 
majoritatea ţărilor dezvoltate există un cu-
rent de opinie nefavorabil acestei metode de 
recrutare a militarilor de rând (soldaţilor) 
[3, p. 144-145].

 
dar sunt şi partizani ai aces-

tui mod de efectuare a serviciului militar. 
Printre argumentele aduse în favoarea con-
scripţiei se numără: formarea şi dezvoltarea 
sentimentului de apărare a ţării; întărirea 
legăturii dintre instituţia militară şi naţiu-
nea căreia aparţine; costuri mai mici pentru 
conscripţi decât pentru militarii de profe-
sie; asigurarea rezervelor umane necesare şi 
suficiente în caz de război [3, p. 246-247].

În esenţa sa, conscripţia este o obligaţie 
legală căreia trebuie să-i „răspundă afir-
mativ” toate persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de efectuare a serviciului militar. 
Acesta din urmă este traducerea practică 
a acestei obligaţii legale printr-un serviciu 
personal sub arme (chemarea sub drapel). 
dar, nevoile armatelor fiind variabile, con-
tingentele şi diferite legi privind serviciul 
(ce fixează mai ales durata sa) au fost me-
reu condiţionate prin adecvarea nevoi–re-
surse. Progresiv, depăşindu-se aspectul său 
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tehnic, conscripţia a devenit un simbol po-
litic pe motivul legăturii conscripţie–cetă-
ţeni (soldatul–cetăţean)[8, p.18].

de fapt, dezbaterile cu privire la recru-
tarea în cadrul armatei naţionale se articu-
lează în jurul unei opoziţii trasate de două 
sisteme: armata profesională sau armata 
bazată pe conscripţie. Însă cum consideră 
autorul delmas Jean [6, pag. 3], precum şi 
autorii boene bernard şi martin michel-
luis, care analizează situaţia serviciului 
militar francez, problema rezidă în faptul 
„capacităţii sau potenţialului naţiunii re-
spective de a face faţă cerinţelor de existen-
ţă a unei armate profesionale” [3, p. 23].

În acest context apare necesitatea de a 
defini sintagmele (noţiunilor) profesiona-
lizarea armatei şi  profesia de militar. cea 
de-a doua este definită ca ocupaţie cu ca-
racter permanent, desfăşurată în mediul 
militar, exercitată de către o persoană care 
a absolvit o instituţie de învăţământ militar 
sau care a încheiat un contract de angajare 
cu instituţia militară [5, p. 216]. 

 
Profesia 

de militar se consideră o formă specială de 
activitate socială ce se exercită pe temeiul 
unei pregătiri teoretice şi practice, de re-
gulă, în cadrul instituţiei militare. ea pre-
supune activităţi a căror finalitate posibilă 
rezidă în pregătirea şi ducerea acţiunilor de 
luptă, asigurarea sau sprijinirea lor nemij-
locită, inclusiv din punct de vedere logistic. 

Atragem atenţia asupra termenului 
profesionistul militar [15, p. 20-23], utilizat 
atunci când se vorbeşte despre „o persoa-
nă înalt calificată, caracterizată prin com-
petenţă, responsabilitate şi spirit de corp” 
[17, p. 240], care este pe larg discutat în 
contextul organizării serviciului militar în 
etapa contemporană.  Astfel, menţionăm 
că în literatura de specialitate problema-
tica serviciului militar se abordează prin 
prisma importanţei profesionalizării ar-

matei care este „un proces complex, mul-
tidimensional, de lungă durată şi cu efecte 
diferite, sub aspectul naturii lor” [9, p. 6]. 
Acest proces presupune transformări pro-
funde la nivelul organizării, dotării cu ar-
mament şi tehnică de luptă moderne, in-
struirii şi activităţii organismului militar, 
schimbări acompaniate de implicaţiile co-
respunzătoare în raporturile dintre armată 
şi societate (societatea politică, societatea 
civilă, instituţii ale statului etc.), precum 
şi în diverse compartimente ale vieţii so-
ciale. ea nu se reduce doar la eliminarea 
conscripţiei ca unica metodă de recrutare 
a militarilor în termen, ci presupune: ri-
dicarea continuă a nivelului calificării pro-
fesionale atât a militarilor de carieră (ofi-
ţeri, maiştri militari şi subofiţeri), cât şi a 
militarilor angajaţi pe bază de contract; o 
înaltă specializare, în consens cu exigen-
ţele funcţiei şi postului ocupate în organi-
gramă, precum şi cu caracteristicile teh-
nice ale aparaturii militare şi mijloacelor 
de luptă; implicarea activă și responsabilă 
a personalului, pe toată durata serviciului 
militar, în tot ceea ce face subunitatea sau 
unitatea în care este încadrat; respectarea 
legilor ţării şi a celorlalte acte normative 
care reglementează activitatea militară 
desfăşurată de către întregul efectiv, atât 
în ţară, cât şi în afara acesteia etc.[9, p. 6].

Problema profesionalizării armatei 
este o problemă politică foarte sensibilă, 
cu implicaţii majore în managementul şi 
structura forţelor armate, procesul de luare 
a unei asemenea decizii implică o analiză 
a numeroase aspecte. Autorul Liddel Hart 
Basil [13], în lucrarea sa, face o analiză de-
taliată cu privire la avantajele şi inconveni-
entele serviciului militar axat pe circum-
scripţie în comparaţie cu cel profesional. În 
acest context atragem atenţia că în litera-
tura de specialitate se analizează în special 

demersul natural al factorilor (interni şi 
internaţionali) ce determină trecerea de la 
armata de masă la armata mixtă/de profe-
sionişti.

Printre factorii internaţionali se men-
ţionează: 

a) diminuarea sau chiar aparenta ab-
senţă a unui pericol reprezentat de un atac 
militar extern masiv asupra vreunui stat eu-
ropean; 

b) apariţia și manifestarea pe plan inter-
naţional, în materie de apărare și securitate, 
pe lângă actorii tradiţionali – statele lumii,a 
organizaţilor politico-militare și de altă na-
tură

c) manifestarea tot mai intensă a teroris-
mului internaţional

d) apariţia și manifestarea unor noi pe-
ricole și ameninţări de securitate, precum 
proliferarea armelor de distrugere în masă și 
a vectorilor specific acestora, crima organi-
zată, conflictele regionale; migraţia ilegală;

e)  transformarea organizaţiei politico-
militare al cărui membru este statul respectiv. 
De  exemplu, Alianţa Nord-Atlantică se află 
într-un proces de transformare care a impus 
statelor membre să întreprindă același lucru.

Printre factorii interni, care au deter-
minat transformările din cadrul armatei şi, 
respectiv, din cadrul serviciului militar, se 
menţionează următorii:

a) factorul psihosocial. Aici se are în 
vedere evoluţia mentalităţilor în societa-
te, îndeosebi a celor referitoare la „spiritul 
de apărare” şi a legăturii armată–cetăţean. 
Aici, un rol important par să fi avut lacu-
nele manifestate în timp de conscripţie ca 
metodă de recrutare a militarilor (gradaţi 
şi soldaţi) şi lipsa de legitimitate, în ochii 
populaţiei, a serviciului militar obligatoriu;

b) factorul tehnologic: creşterea gradu-
lui de tehnicizare al armamentului, pe de o 
parte, şi de introducerea noilor tehnologii, 

îndeosebi cele ale informaţiei şi comunica-
ţiilor, pe de altă parte, solicită militari din 
ce în ce mai bine formaţi şi specializaţi în 
domeniile de vârf;

c)  factorul economic. tot mai multe 
state europene, după 1990, au trecut la di-
minuarea bugetelor destinate apărării, dat 
fiind noul context geostrategic şi geopoli-
tic. În plus, se pare că sistemul conscripţiei, 
într-o armată modernă şi într-o societate 
democratică, este apreciat ca destul de cos-
tisitor în comparaţie cu avantajele oferite în 
domeniul apărării şi securităţii naţionale;

d)  factorul militar: evoluţia conflictelor 
moderne, cu cvasi-dispariţia confruntări-
lor de masă în profitul crizelor internaţi-
onale punctuale, „ţintite” şi multiforme ce 
ţin de o anume formă de externe ale profe-
sionalizării armatei, cele interne sunt mult 
mai importante [8, pag.120].

un alt termen care ţine de problematica 
serviciului militar este voluntariatul, defi-
nit ca o metodă bazată pe opţiunea liberă 
a cetăţeanului de a presta sau nu serviciul 
militar. În prezent, mai multe state dispun 
de armate alcătuite în întregime din volun-
tari: suA, marea britanie, canada, luxem-
burg, olanda, Franţa, spania ş.a. Volunta-
rii, de regulă, sunt militari angajaţi pe bază 
de contract. 

Această formă de organizare a servi-
ciului militar a căpătat importanţă după 
căderea zidului de la berlin, când contextul 
strategic a cunoscut schimbări radicale şi 
recurgerea la conscripție pentru a dispune 
de o armată a devenit mai puţin necesară, 
chiar depăşită pentru unele țări. deşi țările 
europene, rând pe rând, au abandonat ide-
ea unui serviciu militar obligatoriu, totuşi 
ţările nordice ale europei au păstrat acest 
principiu. Însă atât unii cât şi alții, în acest 
nou context, încearcă proceduri care să fa-
ciliteze angajarea în beneficiul comunităţii 
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naţionale, astfel înlocuind serviciul militar 
cu cel civil (de alternativă). Acest nivel de 
abordare a serviciului militar este foar-
te actual în cadrul lucrărilor occidentale. 
Autorul bereau A.[2, p. 176], în cercetarea 
sa cu privire la necesitatea instaurării unui 
serviciu civil obligatoriu în Franța, prezin-
tă serviciul voluntar italian şi german ca 
unicale prin amploare şi ambiție. cazul 
italiei merită atenție datorită simplicității 
şi lizibilității instituției serviciului civil vo-
luntar. 

În fine, vom defini noţiunea serviciu 
militar, însă mai întâi de toate atragem 
atenţia la termenul serviciu, care reprezintă 
„acțiunea, faptul de a servi, de a sluji sau 
formă de muncă prestată în folosul sau în 
interesul cuiva” [7, p. 1784]. de aici, servi-
ciu militar poate fi examinat ca o acţiune 
servită în folosul cuiva. În acelaşi timp, ser-
viciul militar este considerat o formă spe-
cială a serviciului public, care apare odată 
cu constituirea statului pentru a satisface 
unele interese generale sau nevoi sociale, 
având menirea să asigure şi să garanteze 
realizarea scopurilor şi funcţiilor de bază 
ale statului. din această perspectivă servi-
ciul militar este o acţiune servită în folo-
sul statului şi se defineşte ca un „stagiu la 
care sunt obligați, prin lege, cetățenii unui 
stat pentru a se instrui din punct de vede-
re militar în rândurile forțelor armate” [7, 
p. 1785]. În legislaţia militară a republicii 

moldova, serviciul militar este definit ca 
„o formă specială a serviciului public, care 
constă în îndeplinirea de către cetăţeni a 
datoriei constituţionale de apărare a Patriei 
şi asigurarea securităţii naţionale a statu-
lui”[11, p.4].

Astfel, serviciul militar (în termen sau 
prin contract) reprezintă o formă specială 
a serviciului public şi are ca scop principal 
realizarea practică a sarcinilor şi funcţiilor 
de bază ale statului privind asigurarea secu-
rităţii naţionale, a independenţei şi integri-
tăţii teritoriale a statului. reieşind din acest 
cadru de analiză, putem spune că serviciul 
militar poate fi abordat în sens instituţio-
nal. Aici este vorba că instituţia serviciului 
militar poate fi înţeleasă ca o organizaţie 
ale cărei particularităţi îi conferă unici-
tate, o individualitate aparte. Însă există 
şi perspectiva ocupaţională de abordare a 
serviciului militar. În acest sens, analizat ca 
model ocupaţional, serviciul militar, privit 
ca un segment social, scoate în evidenţă 
faptul că este constrâns să se adapteze unei 
societăţi în care eficienţa, competenţa şi 
responsabilitatea sunt esenţiale. din aceas-
tă perspectivă, analiza şi reproiectarea pro-
movării profesiei militare, recrutării, selec-
ţiei şi orientării candidaţilor pentru cariera 
militară trebuie să fie o prioritate pentru 
instituţia serviciului militar.
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i. conceptul de securitate

În perspectivă europeană, ţinând cont 
de extinderea spaţiului uniunii europene, 
putem admite că securitatea reprezintă ar-
hitectura sistemică specifică organizării şi 
funcţionării continentale, proiectată şi in-
stituţionalizată astfel încât să excludă posi-
bilitatea oricăror ameninţări sau agresiuni 
eficiente, de orice natură, la adresa unuia, 
a mai multora sau a tuturor statelor euro-
pene. 

În domeniul conceptelor operaţionale 
ale nAto, reţine atenţia formularea potri-
vit căreia securitatea este menită să asigure 
unul dintre fundamentele indispensabile 
pentru un mediu stabil de securitate euro-
atlantic, bazat pe dezvoltarea instituţiilor 
democratice şi soluţionarea paşnică a dis-
putelor, în care nici o ţară să nu poată să 
intimideze sau să constrângă vreo altă ţară 
prin ameninţarea cu forţa sau utilizarea 
forţei. 

securitatea naţională reprezintă sta-
rea, concepţia generală a statului român, 
în temeiul căreia sunt definite, proiectate, 
promovate şi apărate interesele naţionale 
prin intermediul instituţiilor abilitate con-
stituţional acestui scop, angajând vectorial, 
în modalităţi specifice fiecăreia dintre ele, 

integralitatea resurselor disponibile la un 
moment dat, spre a asigura prezervarea in-
tereselor naţionale în condiţiile înfruntării 
oricărui tip de agresiune, pericol, amenin-
ţare, risc sau provocare. 

ca factor cumulativ şi de convergenţă 
transpartinică, securitatea naţională ur-
măreşte să asigure starea de normalitate 
democratică la care aspiră societatea – ce-
tăţenii, comunităţile şi statul – pe baza 
eforturilor ce vizează deplina instaurare a 
legalităţii, făurirea prosperităţii economice, 
echilibrul social şi stabilitatea politică.

securitatea naţională se realizează în 
cadrul ordinii democratice prin: exerci-
tarea deplină a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti; asumarea conştientă a respon-
sabilităţilor; perfecţionarea capacităţii de 
decizie şi de acţiune a statului; afirmarea 
româniei ca membru activ al comunităţii 
internaţionale.

conform tratatului de instituire a unei 
constituţii pentru europa, apărarea naţi-
onală a statelor membre ale ue este parte 
a apărării comune a uniunii, aceasta obli-
gându-se ca, „În cazul în care un stat mem-
bru ar face obiectul unei agresiuni armate 
pe teritoriul său, celelalte state membre 
sunt obligate să îi acorde ajutor şi asisten-
ţă prin toate mijloacele de care dispun, în 

ReAliZAReA  SecURităȚii nAţionAle A RoMÂniei 
În conteXtUl integRăRii  eURoAtlAntice

Dumitru POPA *

Taking into account the EU expanding process we can admit the fact that security 
represents the systemic architecture that is specific to continental functioning, projected and 
institutionalized in such a way that it would exclude any threats or aggressions of any nature 
in the address of a state or a group of states that are EU members.

* Dumitru POPA – avocat, conf. univ., doctor în drept.

conformitate cu Articolul 51 din carta or-
ganizaţiei naţiunilor unite”, precizându-
se că „Acest lucru nu afectează caracterul 
specific al politicii de securitate şi apărare a 
anumitor state membre“, în acelaşi context 
operând şi aplicarea clauzei de solidaritate, 
potrivit căreia „dacă un stat membru face 
obiectul unui atac terorist sau al unei catas-
trofe naturale sau provocate de om, celelal-
te state membre îi oferă asistenţă la cererea 
autorităţilor politice din statul în cauză” .

În ceea ce priveşte exercitarea apărării 
naţionale în contextul apartenenţei la Ali-
anţa nord-Atlantică, lucrurile sunt preci-
zate conceptual în articolul 5 al tratatului 
de la Washington: „Părţile convin că orice 
atac armat împotriva uneia sau a mai mul-
tora dintre ele, care survine în europa sau 
în America de nord, va fi considerat drept 
un atac îndreptat împotriva tuturor părţi-
lor şi, în consecinţă, ele convin ca, dacă un 
asemenea atac se produce, fiecare dintre 
părţi, prin exercitarea dreptului la legitimă 
apărare, individuală sau colectivă, recunos-
cut prin articolul 51 din carta naţiunilor 
unite, să sprijine partea sau părţile atacate, 
recurgând, totodată, individual şi de co-
mun acord cu celelalte părţi, la orice acţiu-
ne pe care o consideră necesară, inclusiv la 
folosirea forţei armate, pentru restabilirea 
şi menţinerea securităţii în regiunea Atlan-
ticului de nord” .

consolidarea de facto a coeziunii, încre-
derii şi aspiraţiilor europene şi euroatlan-
tice – reafirmarea unităţii Alianţei în faţa 
ameninţărilor de orice natură a avut loc la 
summitul de la istanbul unde s-a precizat 
că „Apărarea colectivă rămâne principalul 
scop al Alianţei, mai ales că ameninţările 
cu care se confruntă nAto şi-au schimbat 
substanţial natura“, reconfirmându-se ca-
racterul operaţional, aplicat al „principiu-
lui indivizibilităţii securităţii colective” .

Politicile uniunii europene şi ale 
nAto privind apărarea şi securitatea nu 
sunt incompatibile, ci, dimpotrivă, sunt 
complementare, fiind subsumate strategic 
aceluiaşi scop.

În tratatul de instituire a unei consti-
tuţii pentru europa se precizează că „An-
gajamentele şi cooperarea în domeniul 
apărării rămân conforme cu angajamentele 
asumate în cadrul organizaţiei tratatului 
Atlanticului de nord, care rămâne, pentru 
statele membre ale acestei organizaţii, fun-
damentul apărării colective şi autoritatea 
de punere în aplicare a acesteia”, această 
înţelegere fiind dezvoltată prin menţiunea 
că „Politica uniunii nu aduce atingere ca-
racterului specific al politicii de securitate 
şi apărare a anumitor state membre, res-
pectă obligaţiile care decurg din tratatul 
Atlanticului de nord şi este compatibilă 
cu politica comună de securitate şi apărare 
adoptată în acest cadru”.

În conceptul strategic al Alianţei se 
recunoaşte explicit existenţa unei identi-
tăţi europene de securitate şi Apărare şi 
se menţionează că aceasta „va continua să 
se dezvolte în cadrul nAto”,  „aliaţii eu-
ropeni au posibilitatea să-şi aducă o con-
tribuţie mai coerentă şi mai eficace la mi-
siunile şi activităţile Alianţei, ca o expresie 
a responsabilităţilor comune“ şi „va întări 
parteneriatul transatlantic”. 

În contextul determinărilor menţionate 
apărarea naţională reprezintă concepţia şi 
practica strategică adoptate de către statul 
român pentru prezervarea în faţa oricăror 
provocări, pericole, agresiuni şi amenin-
ţări, a suveranităţii, independenţei şi uni-
tăţii sale, a integrităţii teritoriale şi a demo-
craţiei constituţionale. În temeiul clauzei 
de solidaritate şi al principiului indivizibi-
lităţii apărării colective, apărarea naţională 
este potenţată, până la nivelul de certitudine 
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al protejării eficiente a intereselor naţiona-
le, de afirmarea oportună a solidarităţii eu-
ropene şi euroatlantice.

ii. România în noul context de 
securitate alături de nAto şi Uniunea 

europeană

românia a luptat dintotdeauna, aşa cum 
a putut sau i s-a impus pentru a-şi păstra 
valorile naţionale: independenţa, suverani-
tatea, integritatea şi unitatea teritoriului şi 
cetăţenilor săi, aşa cum se stipulează şi în 
normativele statului de drept. 

românia a înţeles că integrarea în 
structurile cele mai puternice existente în 
prezent în lume o vor face mai puternică pe 
ea însăşi şi că, ajutându-le pe acestea să îşi 
îndeplinească scopurile, şi le va îndeplini 
pe cele proprii. În acest sens, realizând de-
mersurile şi îndeplinind criteriile de adera-
re, a ajuns membru deplin în uniunea eu-
ropeană, după ce, la 29 martie 2004, a păşit 
în nAto ca stat aliat.

În prezent, românia trebuie să facă faţă 
unor noi provocări: valorificarea calităţii 
de membru al ue şi nAto. la rândul lor, 
în prezent, ue şi nAto sunt entităţi aflate 
într-un dinamic proces de transformare şi 
reformă instituţională ca urmare a mediu-
lui internaţional de securitate. 

În acest context, profilul şi conduita 
viitoare a româniei trebuie să valorifice 
oportunităţile existente în cadrul organi-
zaţiilor europene şi euroatlantice, în scopul 
promovării unor politici coerente, având 
ca obiectiv continuarea şi aprofundarea 
procesului de modernizare a societăţii ro-
mâneşti, implicând atât consolidarea eco-
nomică şi instituţională, cât şi creşterea 
standardelor de viaţă ale cetăţenilor săi.

În urma semnării tratatului de aderare 
la ue la 25 aprilie 2005, românia a dobân-

dit dreptul de a exercita rolul de observator 
activ la nivelul tuturor instituţiilor comu-
nitare, fiind necesară asigurarea prezenţei 
reprezentaţilor români la nivelul instituţi-
ilor europene şi al grupurilor de lucru ale 
acestora. 

Începând cu data aderării româniei la 
ue, ţara noastră are obligaţia de a aplica 
în întregime acquis-ul comunitar, cu ex-
cepţia directivelor la care au fost obţinute 
perioade de tranziţie în cadrul negocierilor 
de aderare. mAp are calitatea de avizator în 
ceea ce priveşte actele normative naţionale 
privind transpunerea unor directive comu-
nitare.

Participarea Armatei române la opera-
ţii în sprijinul păcii şi de gestionare a crize-
lor este un alt element care subliniază via-
bilitatea organismului militar românesc în 
plan internaţional. Începând din anul 1991 
românia a participat la mai multe opera-
ţii de acest tip, respectiv în iFor/ KFor 
conduse de nAto în bosnia şi Herţegovi-
na, AlbA şi mAPe în Albania, unmiK în 
Kosovo. 

iii. România şi organizaţia tratatu-
lui nord-Atlantic

odată cu admiterea româniei ca stat 
membru cu drepturi depline în nAto, 
politica de apărare naţională dobândeş-
te un caracter pro-activ pronunţat. ca o 
consecinţă, responsabilităţile româniei 
nu se mai limitează la politici care asigu-
ră apărarea teritoriului naţional ori la di-
plomaţia preventivă, ci şi la politici care 
promovează ofensiv interesele româniei 
şi care sprijină stabilitatea globală în ori-
ce regiune în care nAto are misiuni.  În 
consecinţă, pentru acest prim deceniu al 
secolului al XXi-lea obiectivele politicii de 
apărare a româniei sunt: 

–  consolidarea statutului româniei ca 
stat membru nAto şi ue şi dezvoltarea 
unui profil strategic adecvat în cadrul aces-
tor organizaţii; 

– continuarea reformei organismului 
militar pentru dezvoltarea unei capacităţi 
de apărare credibile, moderne şi eficiente; 

–  întărirea controlului civil şi democra-
tic asupra armatei şi perfecţionarea meca-
nismelor de realizare a acestuia, în confor-
mitate cu principiile şi valorile democraţiei 
constituţionale; 

–  consolidarea statutului româniei de 
contributor la securitatea regională şi glo-
bală.

În concordanţă cu poziţia geostrategi-
că a româniei în spaţiul sud-est european 
– ţară de frontieră a nAto şi a uniunii 
europene – politica de apărare naţiona-
lă are ca obiectiv apărarea şi promovarea 
intereselor vitale ale româniei, precum şi 
participarea activă a ţării noastre la asigu-
rarea securităţii zonelor de interes nAto 
şi ue. În acest sens, guvernul româniei 
are în vedere realizarea următoarelor ţinte: 

– dezvoltarea capacităţii instituţionale 
şi combative a structurilor militare; 

–  înzestrarea armatei şi logistica în ra-
port cu misiunile de securitate şi apărare 
colectivă; 

– participarea la politica europeană de 
securitate şi apărare; 

– participarea la realizarea obiectivelor 
Pactului de stabilitate în europa de sud-
est, menţinerea stabilităţii în zona cauca-
zo-caspică a mării negre a balcanilor; 

– lupta împotriva terorismului; 
– continuarea programelor de recon-

versie şi de perfecţionare a managementu-
lui resurselor umane; 

– dezvoltarea relaţiilor civili-militari. 
continuarea procesului de reformă a 

armatei depinde de resursele financiare ale 

ţării, de capacitatea instituţională a minis-
terului Apărării de a implementa politici, 
precum şi de corelaţia acestor politici cu 
măsurile de reformă economică şi capa-
citatea instituţională a altor ministere şi 
agenţii de a-şi îndeplini în timp funcţiile cu 
care au fost investite. 

  Astfel, românia trebuie să îşi dezvol-
te propriul său profil strategic în condiţiile 
unei stabilităţi politice interne şi ale unei 
dezvoltări economice reale, să participe 
la efortul de apărare colectivă în cadrul 
nAto şi la construcţia dimensiunii mili-
tare a ue, precum şi la întreaga gamă de 
misiuni pentru îndeplinirea angajamente-
lor de cooperare şi parteneriat asumate pe 
plan internaţional. 

În domeniul dezvoltării capacităţii insti-
tuţionale se vor adopta următoarele politici: 

– dezvoltarea capacităţii operaţionale 
a elementelor componente ale sistemului 
naţional de apărare: forţe armate, servicii 
de informaţii, ministere, care trebuie să fie 
apte să ofere opţiuni, soluţii fundamentale 
de acţiune pentru noile provocări la adresa 
securităţii şi apărării naţionale; 

– îmbunătăţirea managementului re-
surselor umane – formare profesională şi 
formare profesională continuă prin imple-
mentarea de programe care au drept scop 
creşterea gradului de profesionalizare a 
personalului armatei. 

concomitent, se va acorda atenţie cre-
şterii calităţii învăţământului militar (sis-
temului educaţional militar instituţiona-
lizat), precum şi extinderii cooperării cu 
învăţământul militar din state membre 
nAto şi cu ţări partenere şi nemembre 
nAto, cum sunt Japonia, china.

de asemenea, în cadrul programului 
privind managementul resursei umane în 
Armata româniei vor fi incluse măsuri ce 
privesc reabilitarea carierei militare; 
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– modernizarea structurală a sistemelor 
de instruire; 

– continuarea armonizării cadrului le-
gislativ naţional din domeniul apărării cu 
cel existent în ţările membre nAto; 

– asigurarea interoperabilităţii cu forţe-
le Alianţei nord-Atlantice; 

– optimizarea capacităţii de apărare, 
prin îndeplinirea tuturor obiectivelor de 
reformă structurală a forţelor armate şi a 
serviciilor de informaţii, conform standar-
delor nAto şi ue; 

– dezvoltarea unui sistem de manage-
ment al crizelor; 

– finalizarea procesului de redimensio-
nare negativă a structurilor de conducere şi 
a corpului de comandă în concordanţă cu 
cerinţele nAto şi natura noilor misiuni ale 
armatei; 

– elaborarea şi aplicarea mecanismelor 
de monitorizare şi evaluare permanentă a 
politicilor din domeniul apărării; 

– îmbunătăţirea planificării situaţiilor 
de urgenţă civilă şi asigurarea interopera-
bilităţii între armată, forţele civile şi ale mi-
nisterului de interne care asigură protec-
ţia civilă şi serviciul de urgenţă, conform 
procedurilor fixate în cadrul sistemului 
naţional de management al situaţiilor de 
urgenţă; 

– susţinerea fundaţiilor şi instituţiilor 
de cercetare şi studii în domeniul securită-
ţii şi strategiei militare pentru a evalua şi 
monitoriza politicile de securitate, precum 
şi pentru a promova noi politici în dome-
niu, ori în managementul cunoaşterii şi in-
formaţiei; 

–  continuarea procesului de unificare a 
planificării apărării cu bugetarea.

lărgirea Alianţei şi a ue, transformări-
le la care sunt supuse cele două organizaţii 
şi misiunile asumate de acestea au impactul 

cel mai important asupra arhitecturii de se-
curitate a spaţiului euroatlantic şi la nivel 
global. noii membri ai ue, în egală măsură 
şi membri ai nAto, vor susţine probabil 
în continuare complementaritatea între 
nAto şi ue, plecând de la rolul vital pe 
care îl joacă Alianţa în asigurarea securită-
ţii şi stabilităţii spaţiului euroatlantic. 

Pe termen mediu, nu este exclusă con-
solidarea nucleului atlanticist în cadrul 
ue, cu posibile implicaţii asupra dezvoltă-
rii PesA. Pe termen lung, trebuie luată în 
calcul şi ipoteza reorientării către curentul 
europenist al statelor din cadrul uniunii 
care au o capacitate de apărare mai redu-
să. marea britanie îşi va dezvolta probabil 
opţiunea pentru o politică de echilibru în 
relaţiile cu suA şi partenerii din ue, con-
siderând pro-atlanticismul tradiţional ca o 
implicare cu consistenţe sporite în dezvol-
tarea PesA.

Prin asumarea unor responsabilităţi 
mai mari în zona balcanilor, ue va urmări 
în continuare consolidarea credibilităţii 
sale în domeniul securităţii, iar nAto va 
dori ca una din misiunile sale, pe termen 
lung, să fie declarată un succes. ca urma-
re a schimbării statutului mării negre din 
mare închisă în mare deschisă, în zonă s-au 
produs modificări radicale, proces care nu 
este definitivat şi va influenţa mediul de se-
curitate în zonă, atât pe termen mediu, cât 
şi pe termen lung. 

românia şi-a asumat un rol activ în 
sud-estul europei şi reprezintă un factor de 
stabilitate în regiune, promovând relaţiile 
de bună vecinătate cu toate statele vecine 
şi contribuind la întărirea cooperării regi-
onale. localizarea geografică a româniei 
oferă Alianţei o nouă deschidere către zone 
importante cum sunt zona caucazului şi 
Asia centrală, zone în care românia are o 

influenţă deosebită şi, de aceea, implicarea 
sa trebuie să fie maximă.

românia îşi asumă un rol activ în so-
luţionarea tuturor problemelor Alianţei, 
de venind mult mai responsabilă la proble-
mele de securitate regională şi globală, prin:

– promovarea păcii şi stabilităţii regio-
nale;

– asumarea unui rol sporit în rezolvarea 
problemelor arcului de instabilitate repre-
zentat de zona balcanilor de Vest, orientul 
mijlociu, caucaz; 

– contribuţia cu forţe credibile, oriunde 
şi oricând Alianţa va fi solicitată să intervi-
nă. reforma Armatei româniei va trebui să 
conducă la:

– crearea structurii de forţe armate ca-
pabile să îndeplinească toată gama de misi-
uni nAto;

– disponibilitatea forţelor armate de in-
tegrare în cadrul structurii de forţe nAto; 

–  creşterea gradului de interoperabili-
tate, dislocare şi sustenabilitate a forţelor 
armate; 

– dezvoltarea iniţiativelor bilaterale cu 
alte armate partenere;

– disponibilitatea de participare la mai 
multe operaţii multinaţionale.

transformările vor fi produse atât de 
redistribuirea bazelor militare, cât şi de po-
ziţiile strategice deţinute de riverani şi de 
prezenţa străină în regiune în format bi şi 
multinaţional. Practic, toate statele din re-
giune au relaţii instituţionalizate cu nAto, 
ca membri sau ca parteneri. 

dezvoltarea societăţii globale, creşterea 
impactului comunicaţiilor şi al schimbu-
lui de informaţii în politica internaţională, 
cât şi mai ales definirea noilor parametri 
de evoluţie şi a noilor actori internaţionali 
vor reprezenta oportunităţi, dar şi riscuri la 
adresa securităţii româniei.

Într-o lume a interdependenţei globa-
le, a multiplicării acţiunilor actorilor non-
statali pe scena internaţională, securitatea 
româniei nu mai poate fi definită în para-
metri exclusiv naţionali şi va depinde fun-
damental de asigurarea stabilităţii în plan 
regional şi global. securitatea naţională va 
fi proiectată în interiorul nAto şi ue, în 
funcţie de politicile specifice celor două or-
ganizaţii. esenţa securităţii româniei o va 
constitui asigurarea unei coeziuni şi logici 
interne a tuturor transformărilor în curs de 
desfăşurare sau care vor fi impuse de ne-
cesităţile ulterioare, în cadrul unui sistem 
care va permite continuitatea politicilor 
macro şi adaptarea la nivel micro a cerin-
ţelor interne şi internaţionale.

În concluzie putem afirma că  actualele 
tendinţe planetare, proliferarea asimetrică a 
unor noi ameninţări şi riscuri la adresa secu-
rităţii internaţionale sunt o certitudine care 
pun în stare de alertă apărarea naţională la 
nivelul supoziţiilor sale în ceea ce priveşte 
concepţia şi planul acţiunilor concrete.

secolul XXi este marcat de transformări 
profunde ale mediului de securitate. lumea 
devine tot mai complexă şi interdependen-
tă, iar fenomenul globalizării se afirmă tot 
mai mult ca fiind ireversibil. interesele şi 
obiectivele de securitate ale statelor euro-
pene nu sunt generatoare de stări conflic-
tuale, mediul de securitate este influenţat 
pozitiv de procesele de integrare europeană 
şi euroatlantică, de extinderea comunităţii 
statelor care împărtăşesc şi promovează va-
lorile democraţiei şi economiei de piaţă, de 
adâncirea colaborării regionale. 

riscurile apariţiei unei confruntări mi-
litare tradiţionale pe continentul european 
s-au diminuat semnificativ, totuşi persistă 
fenomene de instabilitate şi criza la nivel 
subregional şi tendinţe de fragmentare, 
mar ginalizare sau izolare a unor state.
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Progresele în evoluţia politicii exter-
ne şi de securitate comune, implicarea şi 
soluţiile alese de organizaţiile internaţio-
nale şi europene în rezolvarea situaţiilor 
dificile de pe continent demonstrează că 
europa se pregăteşte să îşi asume un rol 
substanţial în arhitectura propriei securi-
tăţi, inclusiv în cea de apărare.  

terorismul, o ameninţare primitivă, în 
raport cu stadiul civilizaţiei, la începutul 
secolului XXi, este o ameninţare majoră şi 
are  o „evoluţie” dramatică pentru omenire 
cunoscând însă metodele şi mijloacele de 
punere în practică a acestuia, precum şi 
capacităţile de a lua în vizor ţinte de nivel 
strategic.

Analiza terorismului ca fenomen care 
însoţeşte istoria de-a lungul evoluţiei ei a 
demonstrat că, în cele mai multe cazuri, 
bazele acestuia sunt de natură socială, etni-
că, politică, ideologică sau religioasă. 

În afara terorilor cu un spectru mai în-
gust sau mai larg de acţiune pe care le gene-
rează, terorismul, în funcţie de amploarea 
lui, poate afecta grav şi pe termen lung atât 
structura socială, cât şi individul ca atare, 
căruia perceperea realităţii îi este distorsi-
onată, efectele resimţindu-se în dezorgani-
zarea societăţii.

unul din scopurile terorismului este 
să disipeze puterea, să genereze haos şi să 
creeze un vid de soluţii la situaţia nou cre-
ată, pentru ca apoi, pe fondul fragilităţii 
oricărei potenţiale decizii, să ofere variante 
„reale”, din timp pregătite, de redresare a 
respectivei situaţii.

terorismul trebuie „adus” (controlat şi 
îngrădit) de la nivelul global la cel regional, 
ulterior la nivel subregional şi naţional, la 
nivelul grup până la ultima verigă – indi-
vidul. 

Pe plan militar victoria finală în aceas-
tă campanie va depinde, în special, de doi 
factori: voinţa politică internaţională susţi-
nută şi constituirea capabilităţilor în dome-
niul prevenirii şi combaterii fenomenului 
terorist. iar lucrul cel mai important care se 
impune este ca permanent să fie analizate şi 
monitorizate toate ameninţările şi riscurile 
de natură teroristă sau cele care pot facilita 
desfăşurarea de acţiuni teroriste. Accentul 
trebuie pus pe latura preventivă, astfel ca 
fenomenul să fie ţinut sub control, nu să se 
aştepte situaţia de a interveni printr-o ri-
postă contrateroristă.

extinderea fenomenului terorist şi peri-
culozitatea deosebită a acestuia au determi-
nat acţiuni conjugate pentru contracararea 
lui şi realizarea unei coaliţii la nivel global.

considerăm că asistăm, astăzi, în noul 
context geostrategic, la o concentrare im-
presionantă de forţe şi capacităţi, la nivel 
planetar, continental şi regional; concen-
trarea de forţe fiind dublată de un consens 
politic greu de imaginat cu câtva timp în 
urmă. state aflate până mai ieri pe poziţii 
divergente, considerate chiar ireconciliabi-
le, se găsesc acum pe acelaşi front al luptei 
împotriva terorismului. 

statutul româniei de membru al struc-
turii de securitate euroatlantice şi de mem-
bru al uniunii europene, coroborat cu ca-
racteristicile evoluţiei relaţiilor geopolitice 
din zona mării negre şi din regiunile adi-
acente acesteia determină, în mod inevita-
bil, transformarea strategiei de securitate 
naţională şi, implicit, a strategiei militare, 
cu implicaţii majore asupra rolului, locului 
şi destinaţiei forţelor armate, în general, şi 
a forţelor navale, în particular. Acest nou 
statut al româniei presupune, în afara ga-
rantării stabilităţii şi securităţii naţionale, 

responsabilităţi în domeniul generării de 
stabilitate/securitate regională şi europeană.   
românia a dezvoltat relaţii privilegiate şi 
parteneriate temeinice cu statele membre 
nAto din europa centrală, relaţii care 
se bazează atât pe convergenţa intereselor 
majore de securitate a aliaţilor central eu-
ropeni cât şi pe existenţa anumitor coor-
donate istorice comune, zona central euro-
peană reprezentând  un potenţial furnizor 
de securitate pentru estul europei. 

Politica externă a româniei trebuie să 
se focalizeze asupra protejării intereselor 
sociale şi economice ale cetăţenilor ro-
mâni, precum şi promovării şi protejării in-
tereselor economice, politice şi militare ale 
ţării noastre, în concordanţă cu poziţia sa 
geopolitică şi geostrategică. de asemenea, 
politica externă trebuie să ia în considerare 
participarea activă la construcţia instituţio-
nală şi culturală a europei unite. 

ca stat membru nAto, românia con-
tribuie la întărirea potenţialului Alianţei. 
Poziţia strategică, mărimea teritoriului, 
forţa militară, potenţialul economic şi de-
mografic sunt principalele argumente care 
susţin această afirmaţie, românia repre-
zentând un element indispensabil pentru 
o punte între flancul nordic şi cel sudic 
al nAto. Împreună cu grecia, turcia şi 
bulgaria, românia acţionează ca o barie-
ră pentru împiedicarea propagării noilor 
ameninţări la adresa europei: ameninţările 
asimetrice, terorismul internaţional, crima 
organizată etc.

securitatea naţională va fi proiectată în 
interiorul nAto şi ue, în funcţie de politi-
cile specifice celor două organizaţii. esenţa 
securităţii româniei o va constitui asigura-
rea unei coeziuni şi logici interne a tuturor 

transformărilor în curs de desfăşurare sau 
care vor fi impuse de necesităţile ulterioare, 
în cadrul unui sistem care va permite con-
tinuitatea politicilor macro şi adaptarea la 
nivel micro a cerinţelor interne şi interna-
ţionale.

În acest sens considerăm că, este impor-
tant ca toţi actorii internaţionali majori să 
acţioneze într-un mod coordonat, aplicând 
un larg spectru de instrumente civile şi mi-
litare printr-un efort concertat, care ţine 
cont de mandatele şi atuurile fiecăruia.

În evoluţia procesului de realizare a 
securităţii se constată în ultimii ani o am-
plificare a eforturilor pentru edificarea 
stabilităţii la nivel regional, ca o etapă in-
termediară a acestuia. eforturile depuse de 
comunitatea internaţională pentru instau-
rarea păcii în balcani, orientul mijlociu şi 
Africa sunt concludente. În acest context, 
multitudinea problemelor de securitate pe 
care statele şi le-au propus să le rezolve a 
condus la creşterea numărului şi volumului 
organismelor internaţionale. rezultatele 
activităţii lor au fost relevante: s-au dimi-
nuat pericolele şi ameninţările, deşi nu au 
fost eradicate conflictele armate. Principa-
lele zone de insecuritate au fost incluse în 
procesele de stabilizare, dar nu întotdeauna 
rezultatele au fost cele scontate. 

Apreciem că dezvoltarea societăţii glo-
bale, creşterea impactului comunicaţiilor 
şi al schimbului de informaţii în politica 
internaţională, cât şi mai ales definirea no-
ilor parametri de evoluţie şi a noilor actori 
internaţionali vor reprezenta oportunităţi, 
dar şi riscuri la adresa securităţii naţionale 
a  româniei.
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PRobleMAticA PSiHologiei MilitARe 
Şi integRAReA În colectiVUl MilitAR

Dorin AFANAS *

This paper investigates the issue of military psychology, military organization features, 
characteristics and factors influencing integration of military personnel into team, the 
integration steps and the role of institutional factors in facilitating the integration in 
military team.

1. Problematica psihologiei militare
Psihologia   militară   poate   fi   conce-

pută   ca aplicarea principiilor, teoriilor,   
metodelor, cunoştinţelor de psihologie 
generală, socială etc. în mediul militar. 
domeniile consacrate ale psihologiei (ex-
perimentală, clinică etc.) sunt aplicate, re-
laţionate la o populaţie specifică.

Psihologia  militară  este  un  domeniu  
larg şi foarte complex, nu există domeniu 
al psihologiei (teoretic sau aplicativ) care 
să nu aibă aplicabilitate în armată. Pentru 
a înţelege acest lucru, vom enumera pro-
blematica psihologiei militare:

– selecţia, evaluarea şi repartizarea po-
tenţialilor militari pe arme, specialităţile 
militare – de fapt aici a început să se dez-
volte psihologia militară: suA, în Primul 
război mondial, a repartizat peste 1 mi-
lion de persoane pe specialităţi, după ap-
titudini, iar în al doilea război mondial 
peste 7 milioane de persoane;

– instruirea şi evaluarea performanţe-
lor – instruirea militară: are un caracter 
stresant; se desfăşoară într-un context ne-
specific (nu se pot simula perfect condiţii-
le de război, deci implicarea este mai mică 
faţă de situaţia reală);

– rezultatele instruirii  pe câmpul de 
luptă se evaluează în termenii de viu sau 
mort;

– diferenţele de performanţă în luptă ale 
unor militari cu aceeaşi dotare tehnică se 
datorează  unui  complex  de  factori  care  
trebuie  studiaţi:  conducerea,  moralul,  ex-
perienţa, motivaţia, disciplina, cultura, in-
struirea etc.; referitor la disciplina militară, 
se consideră că „armata te dresează”, dar 
acest „dresaj” înseamnă condiţionarea exe-
cutării fără proteste a unui ordin, ceea ce 
reduce pierderile de vieţi în război;

– personalul militar este deseori soli-
citat să acţioneze în condiţii dificile sau 
care ameninţă viaţa, într-o multitudine de 
ambiente: altitudine, temperaturi ridicate/
joase, radiaţii, vibraţii etc. ale căror efec-
te asupra personalului trebuie cunoscute 
(vibraţiile puternice au foarte multe efec-
te, printre care impotenţa sexuală);

– lupta armată poate dura perioade mai 
mari de timp, ceea ce duce la deprivări de 
somn, oboseală, pierderi de efective, psiho-
traumatisme (trebuie cunoscute efectele şi 
găsite măsuri de combatere a acestor efecte, 
măsuri pentru a pregăti oamenii să reziste);

știință și educație militară
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– influenţa comandanţilor asupra sub-
ordonaţilor – nu este întâmplător faptul 
că o orientare recentă în leadership accen-
tuează necesitatea formării unor calităţi 
charismatice la conducătorul militar (di-
ferenţa manager-leader: leaderul îşi moti-
vează subordonatul, managerul îl tratează 
ca pe un angajat);

– socializarea militară prin sistemul 
de norme, prin cerinţele de încadrare în 
disciplina militară, urmăreşte să formeze 
acele conduite care asigură acţiunea în 
condiţii de certitudine, atât în situaţii de 
rutină, cât şi în situaţii extreme (în lupta 
armată); instituţia militară  are toleranţă 
zero la incertitudinea comportamentală;

– în armată trebuie realizată o cât mai 
mare compatibilitate om–maşină, om–
progres tehnic;

– instruirea militară trebuie să prevină  
reacţiile de tip dezadaptativ şi psihiatric, 
pe timp de pace şi de război;

– personalul militar îşi îndeplineşte 
multe din funcţiile sale în unităţi, gru-
puri mici, deoarece formarea coeziunii de 
grup, asigurarea compatibilităţii perso-
nale este foarte importantă; activitatea în 
grup poate veni de multe ori în contradic-
ţie cu cerinţele şi individualismul societă-
ţii moderne;

– programe de tratament psihologic şi 
reabilitare;

– schimbările politice şi economice 
din ultimul timp au dus la schimbarea 
misiunilor: misiuni de menţinere a păcii, 
misiuni ce presupun contact cu populaţia 
civilă, ce presupun instruire şi pregătire 
psihologică deosebită;

– alte probleme în atenţia psihologiei 
militare: dezvoltarea programelor pentru 
operaţii speciale (propagandă), operaţii 
psihologice; programe de evadare, supra-
vieţuire, negocierea ostatecilor, pregătirea 
populaţiei pentru cazuri de terorism etc.

2. caracteristicile organizaţiei 
militare

nu putem înţelege psihologia militară 
fără a înţelege caracteristicile organizaţiei 
militare. toate instituţiile militare din lume 
sunt foarte asemănătoare între ele, indife-
rent de sistemul politic, social, cultural al 
ţării de apartenenţă.

caracteristicile organizaţiei militare 
sunt:

a) acţiunea militară are drept latură lup-
ta armată, dusă în scopul distrugerii forţe-
lor umane şi materiale ale inamicului – se 
înfruntă forţe care urmăresc scopuri dia-
metral opuse;

b) pregătirea pentru acţiunea militară se 
face în timp de pace, ceea ce creează anumi-
te dificultăţi; acţiunea militară este pregăti-
tă, prefigurată în condiţii fizice şi psiholo-
gice diferite de cele în care va fi executată 
acţiunea;

c) deşi toate organizaţiile moderne ac-
ceptă ca posibile situaţiile incontrolabi-
le, armata suportă cel mai puţin factorul de 
incertitudine, tocmai pentru a condiţiona 
tot mai puternic şi a obţine factorul con-
trol; ca atare, controlul social în armată 
foloseşte o formulă specifică a raportului 
convingere–constrângere;

d) organizaţia  militară  poartă  amprenta  
unor  principii  colectiviste  în  opoziţie  cu 
individualismul societăţii contemporane;

e) universul de valori, modelele de com-
portament ale organizaţiei militare sunt to-
tal diferite de cele ale economiei sociale de 
piaţă: onoare, disciplină, solidaritate, chiar 
sacrificiu, competiţie, negociere;

f) sistemul normativ, disciplina milita-
ră urmăresc să depăşească şi alte disfuncţii 
posibile, printre care executarea ordinului, 
pe de o parte, şi instinctul de conservare, 
pe de altă parte;

g) pentru  a  asigura  coerenţa  în  acţiu-
ne  trebuie  formate  o  serie  de  automatis-
me comportamentale.

ca o consecinţă a organizării militare 
după principiile enumerate mai sus, mode-
lul profesional militar este puternic forma-
lizat şi puternic instituţionalizat:

– comportamentul funcţional este pre-
stabilit (totul este prestabilit, există regle-
mentări pentru orice situație);

– sistemul  statut–rol  cunoaşte  un  înalt  
grad   de   formalizare,   respectiv   normele   
de comportament în relaţiile interpersona-
le sunt strict determinate de regulamentele 
militare;

– relaţiile interpersonale (de tip funcţi-
onal) sunt determinate de ierarhia funcţi-
ilor (nu ne raportăm la om, ci ca funcţie, 
grad!);

– comandantul are dreptul de a regle-
menta prin ordin comportamentul subor-
donaţilor; fiecare treaptă a ierarhiei milita-
re are trăsături distincte, după cum există 
o serie de norme şi practici care prescriu 
şi realizează distanţa psihosocială dintre 
şef şi subordonat; diferenţierea pe verticală 
este esenţială în raport cu cea pe orizonta-
lă; relaţiile dintre militari sunt ghidate de 
protocoalele de politeţe sau însoţite de ade-
vărate ritualuri, de aceea armata dispune 
de un ansamblu de simboluri şi ceremonii.

există o serie de dileme organizaţiona-
le, o serie de aspecte potenţial disfuncţio-
nale, generate de această structură rigidă:

– un posibil conflict între realizarea prin 
conformism şi realizarea prin independen-
ţă, între unitatea, coerenţa, uniformitatea 
comportamentală cerută şi profilele psiho-
logice individuale, între structura formală 
şi cea informală;

– faptul   că   se   formalizează  puternic   
modelele   de   comportament,   că   se   în-
cearcă rezolvarea tuturor situaţiilor posibi-
le prin reguli prestabilite;

– uneori nevoile subordonatului sunt 
de o prioritate secundară, primează intere-
sul organizaţiei;

– o  viziune  pacifistă  a  tineretului  ne-
cesită  competenţe  educaţionale  speciale  ale 
comandantului care lucrează cu aceşti tineri.

3. Scurt istoric al psihologiei militare
robert mearnsYerkes a elaborat testele 

Army Apha şi Army beta, pe baza cărora 
au fost testaţi şi repartizaţi 1,7 milioane 
de oameni şi 42.000 de ofiţeri, în timpul 
Primului război mondial. tot el s-a mai 
ocupat de perfecţionarea sistemului de in-
struire militară, proceduri de asistare a mi-
litarilor cu afecţiuni neuropsihiatrice.

după 1930 se elaborează Agct (Army 
general clasification test) care  a înlocuit 
Army Alpha şi cu care au fost testaţi 12 mi-
lioane de oameni. În anul 1948 apare The 
American soldier, scrisă de stuffer, care de-
scrie observaţiile sociologice şi psihologice 
în al doilea război mondial.

În românia, există preocupări dinaintea 
Primului război mondial la nivel de lite-
ratură: 1903–1904, apar cărţi de psihologie 
militară. În 1939 apar 2 reviste de psihologie 
militară. În anul 1940 se înfiinţează institu-
tul de Psihologie al armatei, unde activau 
peste 100 de psihologi. la ora actuală, în 
toate unităţile militare există un psiholog.

  4. integrarea în colectivul militar
În sens larg, integrarea este un complex 

de fenomene psihosociale care se stabilesc 
între un individ şi o colectivitate în care se 
încadrează, având efecte şi modificări reci-
proce şi care desemnează în final o anume 
poziţie a individului faţă de colectivitatea 
respectivă (integrat, izolat, respins etc.).

Caracteristicile integrării sunt:
1)  este un proces multidimensional:
– integrarea are o dimensiune psihoso-

cială (în grup sau microgrup, relaţiile cu 
ceilalţi – orice apariţie într-un grup modi-
fică ceva, stârneşte reacţii în microgrup);

– integrarea funcţională (profesională) 
– la cerinţele activităţii;
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– integrarea normativă – asumarea, in-
teriorizarea sistemului de norme – în ar-
mată, toleranţa la încălcarea sistemului de 
norme este Zero.

este necesar ca integrarea să se facă simul-
tan pe toate cele 3 direcţii; dacă există un cli-
vaj prea mare, comportamentul este disfunc-
ţional (pierde şi organizaţia şi individul);

2)  are o desfășurare temporală (în timp, 
mai multe stadii) fie pentru individul care 
se integrează într-un grup constituit, fie 
chiar pentru formarea grupului (forming, 
storming…);

3)  are un efect transformator atât asupra 
individului care se integrează, cât şi asupra 
grupului integrator.

Factorii care influenţează integrarea/
variabilele psihoindividuale sunt:

– vârsta  – într-un fel se integrează un 
tânăr, care are flexibilitate, în alt mod se 
integrează un individ în vârstă, care are 
anumite comportamente stabilizate, tipare 
comportamentale;

– ocupaţia, profesia anterioară – se in-
tegrează mai uşor tinerii maturizaţi mai 
devreme; s-a constatat  că  la  generaţiile  ti-
nere  prelungirea  perioadei  de  şcolaritate,  
prelungirea dependenţei materiale de fami-
lie, lipsa confruntării cu problemele majore 
de viaţă – toate acestea pot avea  drept efect 
o relativă întârziere a maturizării psihoso-
ciale; în societăţile   industriale   a   crescut   
decalajul   între   maturizarea   biologică   şi   
maturizarea psihosocială;  lipsa  confruntă-
rii  cu  probleme  sociale  majore,  uneori  o  
atitudine hiperprotectoare a familiei poate 
crea anumite dificultăţi de integrare într-o 
organizaţie, chiar mai puţin rigidă ca arma-
ta. uneori, integrarea poate fi influenţată şi 
de imaginea anterioară (sau percepţia) asu-
pra organizaţiei respective;

– nivel de şcolarizare, statut (social) de 
viaţă anterior, mod de viaţă, temperament, 
sistem de valori şi atitudini, stil interacţional 
(tot ce ţine de personalitatea individului).

Integrarea în colectivul militar respectă 
următoarele etape: 

– etapa i: acomodarea – etapa de con-
tact (sau contact-şoc) cu organizaţia mili-
tară, care durează 3-7 săptămâni în arma-
tă; subiectul se integrează în dimensiunea 
psihosocială, cunoaşte caracteristicile sis-
temului integrator, învaţă rolurile prescri-
se, se încearcă formarea motivaţiei pentru 
activitatea organizaţiei militare.

specific instituţiei militare, această eta-
pă este trăită intens, puternic, pentru că 
intervin:

– ruperea de mediul familial, amânarea 
unor proiecte personale (studii, de ex.);

– încadrarea într-un ritm alert şi rigu-
ros (ceea ce este permis, este obligatoriu! – 
somn, masă etc.);

– norme şi reguli noi de viaţă (în armată 
mult mai rigide);

– poziţionarea în cadrul unei ierarhii şi 
de regulă la baza ei (în armată, dar şi în alte 
organizaţii) – pentru unii indivizi această 
poziţionare este trăită ca frustraţie;

– restrângerea independenţei acţiunilor 
(mai puternică în armată);

– eforturi fizice şi psihice mari;
– viaţă în colectiv  (frustrarea de inti-

mitate în colectivitate)  – toate activităţile 
sunt ordonate, obligatorii şi se desfăşoară 
în acelaşi timp cu toţi ceilalţi;

– privarea relativă de libertate.
de aceea, prima etapă este trăită cu fră-

mântări puternice, frustraţii, nelinişte.
indiferent de organizaţie, atunci când 

comportamentele cerute, abilităţile sunt 
altele decât cele formate şi acumulate la 
individ până la această etapă, se produce 

un şoc al realităţii la individ, indiferent de 
organizaţie.

o consecinţă posibilă a şocului realită-
ţii este fenomenul de dezidealizare. dacă 
organizaţia a fost percepută anticipativ cu 
o serie de atribute pozitive, dorite, aştep-
tate, în urma şocului realităţii toate acele 
atribute pozitive sunt înlocuite cu cele ne-
gative, poate apărea fenomenul de dezide-
alizare şi ataşamentul pentru organizaţie 
să nu se mai producă vreodată. Până la un 
punct, un anumit nivel de intensitate, aces-
te fenomene sunt fireşti şi naturale.

– etapa a ii-a: adaptarea – durează 4-6 
săptămâni; în această etapă de regulă se 
realizează compatibilitatea individ–grup, 
se acceptă şi se interiorizează modelele de 
conduită specifice organizaţiei militare; 
se atenuează frustraţiile, neliniştile; creşte 
randamentul profesional.

– etapa a iii-a: participarea – pentru 
militarii de carieră, durează până la termi-
narea contractului cu organizaţia militară; 
activităţi multiple, relaţii de cooperare, re-
laţii afective; este o etapă şi criteriu; cadrul 
normativ este acceptat; pentru cei angajaţi 
periodic în armată apare un fenomen: cu 
3–4 săptămâni înainte de terminarea con-
tractului este posibil să se producă mai 
multe evenimente negative (accidente) 
datorită fenomenului relaxării (un număr 
mare de accidente navale, de ex.,  se produc 
pe drumul spre casă);

– etapa a iV-a: integrarea propriu-zisă
– are loc o identificare totală, puternică 

cu organizaţia (de regulă numai la militarii 
de carieră); la tinerii pe bază de contract, 
această etapă se identifică numai la cei care 
intenţionează continuarea carierei militare.

reţinem:  procesul de adaptare nu este 
liniar, ci zigurat (în dinţi de ferăstrău), pot 
apărea o serie de dificultăţi de adaptare. 
după anumiţi autori, cele mai recente con-
duite de inadaptare sunt:

– crizele excitativ-motorii (de nervi) – 
exprimă un refuz al situaţiei, dar şi o cerere 
de ajutor (din motive diverse, nu se cere 
direct ajutorul);

– fuga sau dezertarea – un refuz mai ac-
centuat al instituţiei militare; autorii susţin 
că este tot o cerere de ajutor;

– conduitele heteroagresive (injurii, bă-
tăi, altercaţii etc.) – un refuz al situaţiei şi 
exprimarea protestului;

– conduite autoagresive – refuz total al 
organizaţiei, suicid, alcoolism, toxicoma-
nie, tatuaje, etc.;

– conduite de reclamare, lamentare 
(stări depresive, văicăreli, reclamaţii diver-
se) – sunt conduite totuşi mai socializate, 
care nu contravin sistemului militar.

o mare importanţă pentru facilitarea 
integrării o au activitatea factorilor insti-
tuţionali, care pot fi: şef, psiholog, coman-
dant; aceştia trebuie să aibă în vedere:

– cunoaşterea   caracteristicilor   psiho-
individuale  ale  celor  care  se  integrează 
(ocupaţie, vârstă, aspiraţii, mediu de pro-
venienţă etc.);

– repartizarea într-o activitate/speciali-
tate în funcţie de abilităţi, în postul în care 
este cel mai compatibil;

– preocuparea comandanţilor faţă de 
subordonaţi (consideraţia faţă de subor-
donaţi – dimensiune a conducerii);

– formarea fundamentului cognitiv al 
integrării (să ştie ce se aşteaptă de la el);

– asistenţă psihologică – însăşi faptul că 
există psihologul şi se poate apela la el, că 
acesta veghează asupra lor, are un efect po-
zitiv, de liniştire;

– controlul coeziunii colectivelor – 
avem nevoie în armată de colective unite, 
dar să nu se manifeste coeziunea ca o bari-
eră pentru noul venit;

– conduite consecvente şi obiective 
(imparţiale) – în perioada de integrare, 
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nimic nu creează mai multă nelinişte/frus-
traţie decât conduitele inconsecvente ale 
persoanelor semnificative;

– satisfacerea unor trebuinţe temporare 
(nu trebuie să fim indiferenţi la problemele 
personale ale indivizilor);

– controlul interacţiunii sub-grupurilor 
– întotdeauna se produce o segregare între 
cei cu vechime mai mare şi cei cu vechime 
mai mică ori pe criterii de importanţă, care 
trebuie ţinute sub control;

– sistem de norme aplicat consecvent 
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conducerea organizaţiilor militare 
scoate în evidenţă adevărul de necontestat 
precum că militarul este resursa cea mai 
valoroasă a organizaţiei.

conducerea organizaţiei militare este, 
în esenţă, un proces de determinare a in-
divizilor umani să realizeze ceea ce doreşte 
liderul.

modelul conducerii organizaţiilor evi-
denţiază  interacţiunile dintre indivizi în 
contextul organizaţiei. În acest sens trebuie 
abordate probleme specifice ale individua-
lităţii şi indivizilor care influenţează direct 
conducerea organizaţiilor militare. 

există desigur multe chestiuni de psi-
hologie individuală interesante în sine. 
Pentru managementul organizaţiei militare 
sunt utile aspecte ale cercetărilor psiholo-
gice, sociologice şi educaţionale cu privire 
la evoluţie, învăţare, adaptare, motivaţie şi 
stres, care au impact direct asupra îndepli-
nirii performanţelor individuale sau orga-
nizaţionale militare.

În primul rând, se impune abordarea 
sistemului individualităţii în termenii psi-
hologiei proceselor care afectează condu-
cerea, evidenţiind o gamă vastă de direcţii 
de cercetare şi aprofundare, precum şi sta-
bilirea calităţilor ce diferenţiază indivizii 

unii de alţii conferindu-le unicitate, dar şi 
ceea ce îi face similari; cum influenţează 
procesele psihice conduitele; ce stadii par-
curg psihogeneza şi formarea individuală; 
ce obstacole se ridică în faţa fiecărei faze a 
dezvoltării; ce efecte produc procesele indi-
viduale asupra interacţiunilor interumane 
în diferite faze ale dezvoltării; ce schimbări 
poate produce impactul lor asupra activită-
ţii de conducere.

existând într-un anumit mediu psiho-
logic, alcătuit din lucruri şi oameni, indivi-
dul uman ca sistem recepţionează „intrări” 
din mediul înconjurător, le „procesează” şi 
le returnează sub formă de „ieşiri” în me-
diul în care activează [1, p. 37].

Pentru liderul militar este mult mai 
folositor să cunoască natura sistemului 
psihologic individual şi impactul diferitor 
componente ale acestuia asupra procesului 
de conducere. 

un rol deosebit de important în forma-
rea şi dezvoltarea psihologică şi morală a 
individului îl are mediul psihologic, alcătu-
it din oameni şi obiecte, precum şi liderul 
militar, care au o influenţă potenţială asu-
pra acestuia la un moment dat.

mediul psihologic se află în permanentă 
schimbare. Aceste schimbări se influenţează 

şi obiectiv, în integralitatea lui (nu pentru 
unii da, iar pentru alţii nu, ci tuturor în 
aceleaşi condiţii).

În fine, trebuie de remarcat faptul că 
într-o anumită etapă a dezvoltării sociale, 
serviciul militar constituia un factor mo-
tivant, de recunoaştere socială. În epoca 
industrială modernă, există pacifismul şi 
liberalismul tinerei generaţii, care proiec-
tează o imagine mai puţin favorabilă asu-
pra organizaţiei militare, cu efecte negative. 
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reciproc, deoarece şi individul acţionează 
asupra mediului psihologic, schimbân-
du-1. dezvoltarea individuală a persoanei 
se produce într-un mediu psihologic aflat 
într-o schimbare continuă la care contribu-
ie, între alţi factori, persoana însăşi.

dezvoltarea morală şi psihologică a 
individului este în mare măsură determi-
nată de standardele culturale ale societăţii 
din care face parte individul. 

standardele morale individuale sunt in-
fluenţate şi condiţionate, în transformarea 
lor, de către grup şi factorii organizaţionali. 
impactul asupra dezvoltării morale indivi-
duale este în mod particular crucial atunci 
când individul în cauză este lider, deoarece 
acestuia i se cere să stabilească şi să menţi-
nă climatul etic, fiind necesar pentru aceas-
ta să selecteze indivizi morali. 

organizaţiile militare cer standarde 
morale individuale ridicate. de aceea lide-
rului militar îi aparţine responsabilitatea 
de a influenţa comportamentul moral al 
subalternilor, care constituie o „notă dis-
tinctivă” a conducerii şi a responsabilităţii 
executive. o componentă a eficacităţii lide-
rului este influenţarea subordonaţilor prin 
diferite mijloace de persuasiune [1, p. 45]. 
un aspect important al persuasivităţii co-
municării este credibilitatea emiţătorului. 
credibilitatea implică congruenţa cuvinte-
lor cu acţiunea. integritatea personală este 
considerată ca un factor dezirabil al condu-
cătorului.

teoriile despre conducerea organizaţio-
nală consideră că dezvoltarea şi menţinerea 
standardelor etice trebuie să fie o dimensi-
une cheie a conducerii. ele subliniază rolul 
comandantului în influenţarea comporta-
mentului moral şi psihologic al subordo-
naţilor, rol ce are aceleaşi efecte asupra lor, 
indiferent de nivelul ierarhic la care se află 
comandantul.

o dimensiune cheie în crearea unui cli-
mat psihologic organizaţional eficient este 
consilierea personalului. Acest rol îi revi-
ne pe deplin liderului militar. dacă  subor-
donaţii sesizează că liderul se preocupă de 
dezvoltarea şi viitorul lor profesional atunci 
această activitate va fi acceptată favorabil.

dacă utilizează principiile de comuni-
care eficientă şi le îmbină cu o înţelegere 
adecvată a strategiilor de consiliere, liderul 
îşi poate îndeplini bine rolul de îndrumător 
al subordonaţilor în problemele lor perso-
nale, în aspiraţiile şi performanţele lor pro-
fesionale.

rolul de consilier al liderului militar 
presupune prezenţa unor caracteristici spe-
cifice acestei activităţi importante, pe care, 
cu regret, nu toţi le întrunesc. 

dintre multele calităţi presupuse de 
acest rol reţinem: Autocunoaşterea, con-
secvenţa, Respectul faţă de ceilalţi,  cin-
stea [2, p. 123].

drept strategii „sigure” de consiliere 
menţionăm: ascultarea activă; intervieva-
rea; înţelegerea şi aprobarea sentimentelor; 
rezolvarea problemelor.

o altă activitate de care trebuie să se 
preocupe permanent un lider militar este 
evoluarea stresului individual şi organiza-
ţional, îndeosebi, înţelegerea surselor ce 
determină stresul, pentru a-1 putea com-
bate. liderul trebuie să combată nu numai 
stresul subordonaţilor, ci şi propriul stres, 
cunoscându-se că acesta este transferabil 
de la o persoană la alta.

Stresul înseamnă starea ce rezultă când 
percepem un dezechilibru între solicitări-
le exercitate asupra noastră şi capacitatea 
noastră de a le face faţă, de a le satisface. 
stresul poate fi funcţional sau disfuncţio-
nal [3, p. 75]. dacă este un nivel moderat 
al dezechilibrului, unde cerinţele întrec ca-
pacităţile, individul poate fi motivat să-şi 

mărească efortul pentru a-şi uşura stresul, 
efort ce duce şi la mărirea performanţei 
organizaţionale. Acesta este un stres func-
ţional. dacă dezechilibrul între cerinţe 
şi capacitatea de a le îndeplini este prea 
mare, individul va simţi un mare discon-
fort psihic, intervenind chiar inhibiţia de 
stres - efect al stresului disfuncţional, stare 
extrem de periculoasă, care nu poate dura 
mult. 

În faţa unor răspunsuri psihologice 
foarte variate (răspunsurile la stres sunt di-
verse, fiecare persoană reacţionând diferit) 
liderul trebuie să observe atent comporta-
mentele celorlalţi (comportamentele pot fi 
autodistructive: consum de ţigări, alcool, 
droguri, sau distructive). gestionând stre-
sul diferenţiat şi nuanţat, cu ajutorul unor 
strategii adecvate diferitor niveluri sau for-
me de stres, liderul poate ajuta subordona-
ţii să-şi schimbe percepţia asupra misiunii, 
chiar şi în condiţii de luptă.

Primul pas al liderului în managemen-
tul stresului este acela de a determina natu-
ra stresului individual, pentru a-i surprin-
de posibila evoluţie: va creşte, se va reduce 
sau se va menţine la acelaşi nivel. liderul 
poate aborda în două moduri această eva-
luare: fie prin înregistrarea relatărilor sub-
ordonaţilor referitoare la acest aspect, fie 
prin analizarea răspunsurilor, a realizărilor 
şi a rezultatelor.

Probabil că cea mai simplă modalitate 
de a obţine informaţii utile asupra stresu-
lui este să-i întrebăm pe indivizi asupra 
modului în care îşi percep propriul nivel 
de stres sau să observăm comportamentul 
subordonaţilor. un lider care este sensibil 
la astfel de semnale ale stresului poate face 
o estimare mai corectă a nivelului de stres 
individual.

sursele de stres pot indica semnale psi-
hologice evidente, ceea ce arată liderului 

un disconfort psihic accentuat, manifestat 
şi prin unele stări psihologice ca: anxietate, 
depresie, exprimare exagerată a emoţiilor, 
care pot include chiar pierderea controlu-
lui, ca efecte ale unui stres excesiv.

rolul liderului militar, ca manager al 
stresului, este de a transforma stresul dis-
funcţional în stres funcţional prin strategi-
ile existente. 

o misiune importantă pentru lider este 
de a gestiona stresul în condiţii de luptă 
prin strategiile puse la dispoziţie. o atenţie 
deosebită trebuie acordată celor patru stra-
tegii care şi-au dovedit eficienţa în astfel de 
situaţii: 

– coeziunea grupurilor mici,
– comunicarea,
– tehnicile de relaxare,
– pregătirea/antrenarea deprinderilor 

de bază [4, p. 132].

Formarea  deprinderilor  de  acţiune 
în  situaţii  extreme

Înainte de a purcede nemijlocit la tema 
anunțată, ar fi cazul să explicăm care este 
legătura între conducerea oamenilor în 
luptă şi pregătirea moral-psihologică?

Pregătirea moral-psihologică, deveni-
tă între timp un concept fundamental în 
armată, a apărut pe baza experienţei celor 
două războaie mondiale. Aceasta trebuie să 
stabilească scopurile şi principiile necesare 
ca nişte condiţii generale obligatorii pentru 
aplicarea prevederilor constituţionale în 
forţele armate.

esenţa conceptului o reprezintă cetă-
ţeanul în uniformă. În acest context, dez-
voltarea personalităţii libere este legată de 
conştiinţa responsabilităţii cetăţeanului şi 
de starea de pregătire de luptă a soldatului 
în vederea satisfacerii serviciului militar 
din conştiinţă.
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conceptul de cetăţean în uniformă re-
prezintă premisa şi scopul tuturor domeni-
ilor activităţii militare.

conceptul de pregătire moral-psiholo-
gică îmbină cerinţele constituţionale pri-
vind:

 – capacitatea militară de luptă;
– accentul deosebit pe libertățile şi 

drepturile fiecărui militar.
Fiecare comandant trebuie să cunoască 

şi să respecte propriile limite şi pe cele ale 
soldatului care i-a fost încredinţat. În cazul 
în care nu doreşte să aibă o surpriză neplă-
cută în luptă, comandantul trebuie să fie 
conştient nu numai de capacitatea de luptă 
a inamicului, ci şi de propriile limite fizice şi 
psihice, precum şi de cele ale soldaţilor săi.

conducerea  soldaţilor  în  luptă – mai  
este actuală?

Ar putea fi pusă problema dacă mai este 
necesară, încă, această instruire bazată pe 
vechile scenarii de război în condiţiile în 
care dispunem, în societatea actuală, de 
sisteme de armament moderne. există un 
aspect care nu s-a schimbat esenţial de-a 
lungul ultimelor secole, în ciuda tuturor 
tehnicilor şi altor aspecte ale modernizării, 
şi acesta este omul.

deşi omul, respectiv soldatul, este o fi-
inţă cu mare capacitate de adaptare şi în-
văţare, trebuie să recunoaştem, în urma 
evenimentelor din golf, că reacţiile sale 
psihice sunt aceleaşi ca în toate războaiele 
din istorie, cu deosebirea că, acum, aceste 
reacţii sunt cunoscute şi cercetate şi pot, 
dacă sunt preîntâmpinate, să rămână fără 
urmări de durată asupra integrităţii fizice şi 
psihice a soldatului.

relatări zguduitoare din toate războaiele 
nu fac decât să demonstreze că pregătirea în 
timp de pace este de cea mai mare impor-
tanţă dacă se urmăreşte mărirea rezistenţei 

la suprasolicitare a soldatului, astfel încât 
numărul de cazuri de cedare la condiţiile 
grele fizice şi de stres să fie cât mai redus.

o proastă, respectiv greşită, instruire 
care face din soldat „carne de tun” este îm-
potriva principiilor pregătirii moral-psiho-
logice.

Solicitările  şi  suprasolicitările  la  
care  este  supus  soldatul

dacă dorim să reprezentăm şi să defi-
nim aceste solicitări şi suprasolicitări la 
care este supus soldatul în activitatea mi-
litară trebuie să privim mai îndeaproape 
condiţiile posibile ale luptei.

Într-o armată care se bazează pe servi-
ciul militar obligatoriu, cum este Armata 
naţională, care n-a luat parte activ la un 
război de mulţi ani, trebuie luat în consi-
derare nu numai stresul de pe câmpul de 
luptă, ci şi, pe cât posibil, stresul pe care îl 
presupun „condiţiile de acţiune” din timp 
de pace.

Întrebarea care se pune este: căror con-
diţii de acţiune trebuie să li se supună sol-
datul?

În principiu, se deosebesc aici trei sce-
narii diferite: în timp de pace, de criză şi 
de război.

Posibile condiţii de acţiune:
a) În timp de pace
devenind specialişti în diverse dome-

nii, în timp de pace, soldaţii nu au ocazia 
unui contact propriu-zis cu ceea ce în-
seamnă într-adevăr condiţiile de acţiune în 
luptă. chiar şi misiuni de ajutorare în timp 
de pace ridică probleme şi dificultăţi nebă-
nuite, pentru care este necesară o pregătire 
prealabilă: ninsori abundente, inundaţii, 
incendii de proporţii, accidente aviatice etc.

În aceste condiţii soldatul se confruntă cu:
– o instruire insuficientă pentru anumi-

te situaţii, ca, de exemplu, salvarea şi îngri-
jirea răniţilor;

– informaţii incomplete şi contradicto-
rii şi situaţii cu desfăşurare neprevăzută;

– lipsa totală sau aprovizionare şi sprijin 
precar (sub nivel);

– modificarea drastică a condiţiilor de 
viaţă, cum ar fi: hrana, băutura, îngrijirea 
corporală, somnul, petrecerea timpului li-
ber, viaţa de familie;

– condiţii de mediu modificate sau di-
ficile, cum ar fi condiţiile climaterice, de 
teren, o infrastructură nouă sau parţial de-
teriorată;

– periclitarea sănătăţii sau vieţii;
– evacuarea sau salvarea muribunzilor 

şi evacuarea morţilor;
– schimbări bruşte în ritmul de muncă 

şi izbucniri emoţionale neaşteptate, pre-
cum supărarea, furia, tristeţea, panica, ne-
păsarea sau neatenţia.

b) În timp de criză
situaţiile total noi şi neobişnuite pentru 

soldaţi conduc la reacţii şi comportamente 
neaşteptate şi la probleme mari în  desfăşu-
rarea serviciului zilnic, nu numai în cazul 
unităţilor şi soldaţilor direct implicaţi, ci şi 
la nivelul armatei în ansamblu.

condiţiile de acţiune în caz de criză cre-
ează o stare de încordare nervoasă soldaţi-
lor prin:

– dislocarea în raioane de aplicaţie sau de 
introducere în luptă care are ca efect absen-
ţa îndelungată din mediul social obişnuit;

– un serviciu monoton şi de rutină, pe-
rioade lungi de aşteptare, nesiguranţă, in-
formaţii insuficiente şi misiuni suplimenta-
re neobişnuite.

c) În timp de război
Pentru mulţi soldaţi, solicitările şi mi-

siunile proprii războiului țin ori deja şin 
de domeniul imaginarului sau al trecutu-
lui. Absenţa experienţei face ca problemele 

războiului, cu necesitatea pregătirii şi in-
struirii, să dispară din câmpul vizual.

multitudinea solicitărilor şi misiunilor 
soldaţilor în război presupun:

1. utilizarea sistemelor de armament şi 
mijloacelor de luptă moderne:

– eficacitatea deosebită a armamentului 
datorată bătăii mărite, capacităţii îmbună-
tăţite de pătrundere, preciziei mărite de 
tragere şi mobilităţii sporite, duce la dis-
pariţia „frontului” în adevăratul înţeles al 
cuvântului;

– posibilităţi de acţiune independent 
de condiţiile meteorologice şi de vizibilita-
te (vedere pe timp de noapte, radiolocaţie, 
infraroşii);

– ameninţare şi expunere permanentă 
la pericol;

– ameninţarea folosirii posibile a mij-
loacelor de luptă nucleare şi chimice.

2. cunoaşterea comportamentului şi 
modului de ducere a luptei de către inamic:

– folosirea pe scară largă a unităţilor cu 
misiuni speciale;

– ducerea luptei în condiţiile încălcă-
rii drepturilor omului pentru provocarea 
unor contramăsuri severe (centre de co-
mandă în raioane locuite, folosirea civililor 
ca ostatici, represalii asupra populaţiei);

– brutalizarea şi torturarea prizonierilor 
de război, răniţilor sau civililor care refuză 
să colaboreze;

– ducerea războiului psihologic (dezin-
formare, zvonuri).

3. Propriile condiţii de acţiune în luptă:
– constatarea rezultatelor utilizării ar-

mamentului şi a urmărilor nemijlocite ale 
distrugerilor, incendiilor, afectării mediu-
lui înconjurător, interogatoriilor şi morţii;

– permanenta ameninţare, atenţie şi vigi-
lenţă mărite (stare accentuată de stres,  schim-
buri dese de serviciu şi privare de somn);
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– necesitatea unor eforturi mari pentru 
informare şi a unui sistem de conducere şi 
informare care să funcţioneze bine;

– o mare flexibilitate şi capacitate de im-
provizare;

– mare solicitare fizică şi rezistenţă la 
stresul provocat de purtarea îndelungată a 
măştii de gaze şi a echipamentului de pro-
tecţie (căldură mare, nevoia de a respira li-
ber, disconfort);

– instruire şi dotare insuficiente având 
în vedere condiţiile de mediu şi lupta dusă 
de către inamic;

– situaţii ce se modifică cu rapiditate şi 
în mod neaşteptat.

4. condiţiile de mediu:
– condiţii neobişnuite şi extreme de cli-

mă şi teren accidentat;
– modificarea ritmului biologic (schim-

barea fusului orar);
– comportamentul şi suferinţele popu-

laţiei civile (refugieri, agresivitate, răniri, 
foamete, moarte);

– apatie sau reacţii negative din partea 
mass-media sau a familiilor din patrie.

 evaluarea condiţiilor de luptă

condiţiile de luptă s-au schimbat radi-
cal în comparaţie cu războaiele anterioa-
re datorită armamentului şi sistemelor de 
conducere moderne, printr-o dinamică, o 
densitate a evenimentelor şi o durată spori-
tă a desfăşurării luptei.

suprasolicitările viitoare, situaţiile ex-
treme şi cele de conflict trebuie cunos-
cute pentru a anticipa şi a preîntâmpina 
declanşarea unui sentiment de teamă şi 
ameninţare, căci „o problemă cunoscută, 
este o problemă mai puţin periculoasă” 
[5, p. 32].

relaţiile din cadrul colectivului, încre-
derea în comandant, convingerea că acţio-
nează corect, cunoştinţele, acordarea aju-

torului şi sprijinului reciproc permanent 
între camarazi, mărirea motivaţiei şi a stării 
de pregătire constituie sarcini importante 
ce trebuie realizate.

Pregătirea spirituală şi fizică cu un scop 
bine definit constituie o premisă de bază 
pentru realizarea acestor sarcini.

Implicaţii  asupra  conducerii  și  instru i-
 rii:

a) cunoaşterea  condiţiilor de luptă.
solicitările şi suprasolicitările pot fi par-

ţial prevăzute şi, ca atare, introduse în pre-
gătirea şi instruirea soldatului.

Pentru acea parte care nu poate fi re-
alizată complet în pregătirea şi instruirea 
soldatului trebuie exersate, cât mai inten-
siv posibil, situaţiile de tipul: evacuarea 
răniţilor, desfăşurarea acţiunilor în cazul 
disfuncţionalităţilor de aprovizionare, in-
suficienţei informaţilor şi, nu în ultimul 
rând, traiul în condiţii precare şi de climă 
defavorabilă.

b) simularea şi antrenamentul în con-
diţii cât mai apropiate de cele ale câmpului 
de luptă.

Acestea sunt hotărâtoare pentru su-
portarea solicitărilor şi suprasolicitărilor  
luptei. instruirea în condiţii cât mai ase-
mănătoare cu situaţiile aşteptate constă în: 
marşuri şi tabere în condiţii de climă din 
cele mai nefavorabile, simularea accidente-
lor, a perturbărilor (cum ar fi privarea de 
somn) şi a rănirilor; toate au rolul de a face 
cât mai uşor de suportat şi de depăşit situa-
ţiile extreme în care se aşteaptă să acţione-
ze soldaţii.

c) dispoziţia spirituală în faţa situaţiilor 
aşteptate.

un capitol, nu tocmai de neglijat, ce 
poate fi doar aproximat şi cu greu redat în 
instruire, ar cuprinde: posibilul inamic, în-
zestrarea sa, principiile de bază de acţiune 
ale acestuia, comportamentul în luptă, pro-

bleme legate de populaţia civilă, infrastruc-
tura existentă.

toate acestea rămân a fi suplinite de 
soldat care trebuie să-şi dezvolte dispoziţia 
spirituală, capacitatea de rezistenţă, spiritul 
de disciplină, flexibilitatea şi capacitatea de 
improvizare.

d) cunoaşterea propriilor limite.
Pentru ceea ce dorim să obţinem nu 

există decât posibilităţi limitate de pregă-
tire, căci este vorba de modurile de com-
portare a militarilor în condiţii de solici-
tare maximă, când sunt bântuiţi de teama 
morţii, când sunt turbaţi de furie, agresivi 
sau în stare de şoc. A simula toate acestea 
în cadrul instruirii nu este nici etic şi nici 
avantajos pentru procesul de pregătire. dar 
se poate şi chiar trebuie cunoscut cum se 
comportă fiecare soldat în condiţii de stres 
şi cum îşi poate mări rezistenţa la stres. 
scala instruirii se poate întinde aici de la 
instruirea sportivă solicitantă până la as-
pecte deosebite care să cultive curajul, stă-
pânirea de sine şi voinţa de a rezista.

dezvoltarea  coeziunii  în  unităţi

Analizele acţiunilor oamenilor în lup-
tă menţionează mereu coeziunea drept cel 
mai important multiplicator de forţe. mi-
litarii care s-au ataşat de camarazii şi de 
conducătorii lor vor acţiona cel mai efici-
ent. În luptă, când soarta tuturor depinde 
de comportamentul fiecăruia, încrederea şi 
respectul reciproc reprezintă temelia suc-
cesului. 

dezvoltarea coeziunii la o unitate ope-
rativă poate constitui cea mai importantă 
misiune a unui comandant dar şi cea mai 
dificil de înfăptuit. din păcate, există prea 
puţine elemente ajutătoare practice despre 
modul cum trebuie realizat acest lucru. 
În plus, coeziunea nu este ceva palpabil. 
nu există un plan de instruire în vederea 

misiunii în care să fie prevăzute aspectele 
dificile legate de coeziune, care este şi un 
concept greu de cuantificat într-un raport 
privind eficienţa activităţii. Însă coman-
danţii trebuie să pună accent pe coeziune. 
dacă nu, comandanţii din subordine, care 
excelează din punct de vedere tehnic şi tac-
tic, pot fi frustraţi de randamentul slab al 
unităţii lor în comparaţie cu altele. 

regulamentul de luptă oferă cadrul ge-
neral al dezvoltării coeziunii într-o unitate, 
cu accent pe instruirea în condiţii reale, pe 
stabilitatea personalului şi pe sentimentul 
de apartenenţă al militarilor la lanţul de 
comandă. În opinia noastră, grija faţă de 
celălalt este un element esenţial pentru co-
eziunea între toţi militarii şi comandanţii 
dintr-o unitate. convingerea militarului că 
şefii şi camarazii săi sunt interesaţi de soar-
ta sa şi că vor face oricând totul pentru el 
îi întăresc dorinţa de a lupta pentru prote-
jarea colegilor săi. Această legătură repre-
zintă baza coeziunii necesare pe câmpul de 
luptă[6, p. 62].

comandanţii au datoria de a dezvolta 
rezistenţa psihică şi fizică a subordonaţilor, 
dar este posibil ca aceştia să nu fie siguri de 
metodele prin care să îşi poată manifesta 
grija faţă de oameni.

experienţa de luptă, precum şi studiile 
efectuate, scot în evidenţă mai multe meto-
de de dezvoltare a coeziunii în unitate. s-a 
constatat că există trei elemente foarte im-
portante pentru reuşita acestui deziderat: 
stabilirea unui standard clar de integrita-
te, scrisorile adresate părinţilor şi scriso-
rile de recomandare[6, p. 78].

Standardul de integritate stabileşte 
climatul moral din unitate, care desemnea-
ză militarul ca responsabil moral al acelui 
standard. Propriul standard de integritate 
(al liderului militar) se va folosi ca exem-
plu, ca model de rol.
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nivelul ridicat al integrităţii trebuie 
corelat cu climatul de comandă care este 
îngăduitoare cu greşelile neintenţiona-
te. Pentru asigurarea acceptării pozitive a 
standardului de integritate trebuie sublini-
ate loialitatea şi empatia de la toate nive-
lurile lanţului de comandă. 

climatul de comandă creat de standar-
dul de integritate întăreşte coeziunea uni-
tăţii în multe feluri, şi anume:

– îmbunătăţeşte comunicarea după ce 
subordonaţii înţeleg că şefii lor doresc, 
într-adevăr, să audă întregul adevăr şi că 
nu vor fi pedepsiţi pentru sinceritate; în 
felul acesta, problemele ies repede la iveală 
şi există şanse mai mari de a fi rezolvate; 
orice problemă rezolvată devine o sursă 
de mândrie şi încredere pentru militari; 
militarii recent încadraţi, care iau contact 
direct cu neajunsurile din unitate, aprecia-
ză interesul real al şefilor faţă de starea de 
pregătire de luptă şi nu faţă de cei care se 
străduiesc numai de dragul aparenţelor; 

– reduce numărul de conflicte de perso-
nalitate; disputele dintre camarazi au mai 
puţine şanse de manifestare în condiţiile 
în care se ştie exact care comportament 
este acceptat şi care nu; cei care nu se pot 
conforma normelor sunt cei care vor pleca 
primii; cei care rămân pot avea încredere 
unul în celălalt;

–  încurajează iniţiativa la comandanţii 
din subordine; sentimentul încrederii şi al 
misiunii împărtăşite le oferă comandanţi-
lor tineri posibilitatea să realizeze instru-
irea în condiţii reale; faptul că nu se tem 
de eventualele eşecuri din timp de pace îi 
ajută să aibă succes în luptă şi să înveţe din 
greşeli; instruirea în condiţii reale şi sen-
timentul de apartenenţă al comandanţilor 
din subordine sunt elemente-cheie în dez-
voltarea coeziunii unităţii. 

Alte modalităţi de promovare a loiali-

tăţii şi coeziunii unităţii sunt scrisorile tri-
mise acasă şi cele de recomandare. Aceste 
scrisori, care se redactează, în mod obişnu-
it, la începutul şi la sfârşitul perioadei de 
serviciu a militarului în cadrul unei uni-
tăţi, demonstrează grija comandantului 
faţă de el. din multe puncte de vedere, ele 
înseamnă pentru militar mai mult decât o 
medalie sau o citare. 

Scrisoarea către părinţi este redacta-
tă ca un fel de introducere, urmată de alte 
scrisori care pot fi trimise acestora pentru 
realizări ale fiului lor. În prima scrisoare 
trebuie să-ţi prezinţi experienţa de muncă. 
scrie-le părinţilor că militarul este un om 
de încredere, motivat şi muncitor.

Arată că înţelegi neliniştea resimţită 
probabil de părinţi ca urmare a absenţei de 
acasă a fiului lor şi asigură-i că întreaga uni-
tate este interesată de binele lui. mai scrie 
părinţilor despre sergentul plutonului şi 
despre comandantul grupei sau echipei sale 
şi despre ce şanse de viitor are, apoi despre 
starea lui de sănătate şi despre promovarea 
care îl aşteaptă. mulţumeşte-le pentru că 
i-au fost educatori şi modele demne de ur-
mat. Încheie cu invitaţia de a-ţi scrie despre 
orice probleme ar dori să mai afle. 

militarii din subordine îţi vor fi recu-
noscători pentru aceste lucruri. la plecare 
ei vor fi eroii de acasă şi acest lucru ţi-l da-
torează. Acelaşi sentiment ce animă dispo-
nibilitatea de a face ceva în plus pentru alţii 
întăreşte şi legăturile personale şi profesio-
nale care dau roade în luptă.

mulţi părinţi sunt aliaţi puternici ai 
comandanţilor. Încurajările şi mândria 
lor sunt, adesea, o sursă importantă de 
motivare pentru militari. sfaturile lor pot 
fi decisive pentru viitoarele reangajări în 
armată. În plus, militarii care ştiu că men-
ţii legătura cu părinţii lor ar putea sta mai 
mult să chibzuiască înainte de a comite în-

călcări. efortul minim de a scrie părinţilor 
oferă dividende mari de loialitate, motiva-
ţie şi atitudine. 

Scrisoarea de recomandare a milita-
rului care părăseşte unitatea, fie pentru un 
patron, fie pentru un colegiu, poate fi calea 
cea mai directă de a demonstra interesul 
sincer pentru binele lui. militarul nu mai 
poate oferi nimic, în schimb liderul conti-
nuă să-l ajute. Aşa şi trebuie procedat. Pen-
tru militarul care iese din serviciul militar, 
acea scrisoare poate fi mai de preţ decât 
răsplata asigurării unui loc de muncă sau a 
continuării şcolii. 

timpul şi efortul depus cu o scrisoare 
de recomandare duc la îmbunătăţirea coe-
ziunii unităţii tale. oamenii văd că îţi pasă 
de ei şi aceasta va duce la crearea unei le-
gături foarte strânse pe verticală. ei vor fi 
fericiţi să lucreze pentru cineva dispus să 
facă un efort suplimentar pentru a-i ajuta. 

dezvoltarea coeziunii este foarte im-
portantă. efortul suplimentar de a impune 
un standard de integritate şi de a redacta 
cele două tipuri de scrisori te ajută să cre-
ezi condiţiile necesare întăririi coeziunii şi 
îndeplinirii misiunilor de luptă.

Standardul de integritate

sunt oameni care cred că integritatea 
înseamnă să nu minţi. Într-o oarecare mă-
sură, cam 10%, au dreptate. integritatea în-
seamnă însă mult mai mult. Înseamnă să 
spui tot adevărul fără ca acest lucru să-ţi fi 
fost cerut şi chiar dacă răneşte. Înseamnă 
să nu permiţi inducerea cuiva în eroare. in-
tegritatea înseamnă să te implici.

integritatea este piatra de temelie a ori-
cărei organizaţii militare. În procesul de 
instrucţie, integritatea este cea care îl îm-
boldeşte pe militar să înregistreze cu exac-
titate şi să raporteze toate neajunsurile şi 
problemele care doar în acest fel pot fi re-

zolvate. integritatea este izvorul iniţiativei 
şi eficienţei în activitatea cotidiană. când 
pot avea încredere în oamenii lor, coman-
danţii pierd mai puţin timp verificându-i şi 
pot petrece mai mult timp acţionând. 

integritatea creează încredere. Încre-
derea duce la coeziune. coeziunea este un 
indicator sensibil al modului în care unita-
tea va lupta (şi va supravieţui). militarii au 
nevoie să ştie că se pot baza unii pe ceilalţi. 
integritatea este molipsitoare, face parte 
din cultura la nivel de unitate. Aplicaţi-o, 
încurajaţi-o şi întăriţi-o şi va deveni parte 
integrantă din modul de a lucra[7, p. 97].

combaterea stresului

concentrarea susţinută asupra proble-
melor conducerii pe câmpul de luptă, în 
special la nivelul subunităţilor, stă la baza 
succesului în acţiunile de luptă. calitatea 
înaltă a conducerii în timpul luptei, de-
monstrată de-a lungul anilor, îşi are sursa 
directă în politică de a asigura o bază co-
mună de deprinderi de luptă pentru toţi 
militarii, indiferent de specialitatea înde-
plinită. un aspect al acestei baze îl consti-
tuie pregătirea comandanţilor în vederea 
gestionării, la nivel individual, a inevitabi-
lelor traume psihologice şi emoţionale de 
luptă. experienţa acumulată şi recentele 
descoperiri în domeniul mecanismului 
traumei de luptă şi al prevenirii stresului 
pot asigura o bază pentru tratarea explicită 
a acestei probleme deosebit de sensibile în 
cadrul pregătirii militarilor.

traumele psihologice nu-i afectează 
doar pe cei din arma infanteriei. de exem-
plu, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, în zona Pacificului raportul din-
tre pierderile de natură neuropsihiatrică 
şi răniţii evacuaţi de pe câmpul de luptă a 
fost de 1:1. cei mai mulţi dintre cei cu tra-
ume psihologice proveneau nu de la unităţi 
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luptătoare, ci din rândul personalului uni-
tăţilor de servicii din spatele frontului. În 
1970-1971, în timpul războiului din Viet-
nam, pierderile psihologice reprezentau 
mai mult de 60% din totalul celor evacu-
aţi de pe câmpul de luptă. În anul 1982, în 
timpul crizei libaneze, la o unitate de tan-
curi israeliană s-a raportat câte un caz de 
oboseală de luptă pentru fiecare caz de mi-
litar rănit într-o disperată acţiune de noap-
te, în care 45 de militari au devenit pierderi 
cauzate de stres când unitatea a fost bom-
bardată din greşeală de un avion israelian 
de vânătoare-bombardament[8, p. 35].

bibliografia actuală oferă noi perspective 
asupra realităţii acestor statistici. ne aflăm 
de abia la începutul descoperirii existenţei 
unei „majorităţi tăcute” a veteranilor com-
batanţi care au suportat astfel de traume. 

necunoaşterea de către societate a nu-
mărului mare de persoane care au suferit 
traume de luptă se datorează faptului că 
cei mai mulţi veterani de război ascund în 
mod deliberat simptomele stresului de lup-
tă. efectul nefericit al acestei atitudini este 
faptul că societatea nu percepe amploarea 
problemei. 

spre exemplu, dr. Jonathan shay arată 
că idealul stoic al suferinţei în tăcere este 
un ideal complex. unul dintre aspectele 
sale reflectă faptul că civilii nu doresc să 
audă şi, probabil, nu pot să audă adevărul 
despre război fără a se simţi lezaţi spiritual. 
de asemenea, tăcerea stoică reflectă idea-
lul loialităţii patriotice. mulţi din generaţia 
celui de-al doilea război mondial găsesc 
că nu este patriotic gestul veteranilor din 
Vietnam de a-şi descrie public experienţele 
văzute şi trăite. un alt aspect al tăcerii sto-
ice îl constituie tăria de caracter şi evitarea 
autocompătimirii [8, p. 39].

Pe măsură ce înţelegem că stresul de 
luptă constituie un aspect integrant şi evi-

tabil al luptei trebuie să ne întrebăm: ce 
facem pentru a-l preveni? trupele de uscat 
americane au iniţiat o încercare delibera-
tă de a-şi pregăti comandanţii în vederea 
controlării stresului. În 1994, a fost publi-
cat regulamentul Fm 22-51 „manualul co-
mandanţilor pentru controlul stresului de 
luptă”, pentru a asigura ca toţi subofiţerii 
şi ofiţerii comandanţi de subunităţi să cu-
noască ceea ce trebuie despre oboseala de 
luptă - cum să o identifice, să o trateze şi să 
o prevină. 

În timp ce regulamentul Fm 22-51 
pune accentul pe controlul stresului de 
luptă, experienţa evenimentelor recente 
a demonstrat valoarea controlului stresu-
lui de criză pentru militari, familiile lor 
şi pentru civilii prinşi în vârtejul acţiuni-
lor din timp de pace. evenimente precum 
atacuri teroriste asupra unor avioane de 
transport, bombardarea cazărmii trupelor 
de infanterie marină şi a Ambasadei suA 
din liban, atacul cu rachete al irakienilor, 
acţiunile de înlăturare a urmărilor uraga-
nului «Andrew», atentatul cu bombe asu-
pra unui sediu federal din oklahoma city, 
operaţia «redarea speranţei» din somalia 
constituie exemple de acţiuni recente care 
au reclamat asistenţa imediată a echipelor 
de control al stresului din cadrul trupelor 
de uscat şi din forţele marine           [9, p. 
102]. Astfel, controlul stresului devine un 
factor tot mai important pentru personalul 
militar angajat în operaţii care nu sunt di-
rect de luptă.

când infanteria marină desfăşoară forţe 
terestre şi aeriene în bosnia, comandanţii 
de la fiecare nivel trebuie să fie conştienţi că 
această acţiune poate să constituie un test 
dintre cele mai grele din punct de vedere psi-
hologic. o astfel de situaţie reclamă o pregă-
tire psihologică specializată fără precedent. 

unii veterani americani au supravieţuit 

unor multiple acţiuni de luptă fără urmări 
fizice, mentale sau emoţionale, dar mult 
mai mulţi decât ne-am imaginat nu au reu-
şit acest lucru. cei ce se luptă zilnic pentru 
a înfrunta traumele psihologice de luptă 
sunt dispreţuiţi sau ignoraţi de veteranii-
camarazi şi de un public care, în majorita-
te, îi priveşte pe soldaţii profesionişti ca pe 
nişte bunuri de consum[10, p. 102]. Aceas-
tă dihotomie aparentă nu face decât să evi-
denţieze problemele. care este dinamica 
psihologică a stresului de luptă cu care tre-
buie să aibă de-a face fiecare participant la 
luptă? cum de unii sunt în stare să-i facă 
faţă iar alţii nu? ce se poate face pentru a-i 
pregăti din punct de vedere psihologic pe 
luptători pentru şocul mental, emoţional şi 
spiritual al unei lupte intense? 

o abordare a acestui gen de pregătire de 
luptă poate fi un seminar teoretic, având ca 
obiectiv imediat creşterea gradului de con-
ştientizare a necesităţii controlului stresu-
lui de luptă de către ofiţerii de la subuni-
tăţi[11, p. 102]. tratarea problemei traumei 
de luptă are sens din mai multe perspective. 

În primul rând, instruirea privind trauma 
de luptă contribuie la asigurarea bazei co-
mune de deprinderi de luptă şi lărgeşte ori-
zontul eforturilor actuale. În al doilea rând, 
lucrul esenţial care lipseşte din povestirile 
veteranilor din Vietnam, pare să fie con-
ducerea subunităţilor. ofiţerii şi subofiţerii 
îşi câştigă meritele în funcţie de măsura în 
care asigură o conducere eficientă a sub-
unităţilor. Pregătirea privind prevenirea 
traumei de luptă este tot atât de fundamen-
tală în cadrul pregătirii de conducere, ca şi 
formarea deprinderilor legate de naviga-
ţia terestră, coordonarea focului, folosirea 
armamentului şi a tuturor deprinderilor de 
luptă necesare conducerii subunităţilor în 
timpul operaţiilor militare[12, p. 102].

Principiile prevenirii traumei de luptă 
trebuie să-şi găsească locul în pregătirea 
trupelor cât mai repede posibil. suntem da-
tori cu acest efort celor care vor lupta zilnic 
cu urmările dureroase ale traumei de luptă; 
celor care se pregătesc astăzi pentru o viaţă 
nesigură, precum şi familiilor care vor aş-
tepta revenirea acasă a acestor viitori eroi.
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UtiliZAReA ÎntRebăRiloR În PRoceSUl de ÎnVăţARe 
A StUdenţiloR MilitARi

Sergiu ŞARAMET *

„Poţi să spui dacă un om este isteţ după răspunsurile lui. 
Poţi să spui dacă un om este înţelept după întrebările lui.”

naghib mahfuz

 This article addresses the importance of questions in teaching and learning 
process. Questions can and have been used for a wide variety of educational purposes: 
reviewing previously read or studied material; diagnosing student abilities, preferences, 
and attitudes; stimulating critical thinking etc. There are described the levels and types of 
questions as well as the architecture of powerful questions which can be used by teachers 
in order to achieve the lesson objectives and facilitate student’s learning. From the author 
perspective developing student’s abilities to ask and answer questions will help them to 
think critically and make good decisions on the battlefield.

introducere

căutarea informaţiei este o activitate 
umană vitală care contribuie la procesul 
de învăţare, la rezolvarea problemelor şi la 
luarea deciziilor. Întrebarea este un instru-
ment vital al gândirii umane şi interacţiunii 
sociale care deschide uşi spre date şi infor-
maţii, cunoştinţe şi înţelepciune. Întrebări-
le au o arie largă de întrebuinţare în funcţie 
de contextul interacţiunii. totodată, arta şi 
ştiinţa de a adresa întrebări se bazează pe 
cunoaşterea a ce întrebare să adresăm şi 
cÂnd să o adresăm. o întrebare este bună 
numai atunci când, răspunzând-o, ea evocă 
şi contribuie la succes sau eşec în diferite 
contexte.

nu este surprinzător că,  pentru majo-
ritatea dintre noi, întrebările trebuie să fie 
„inima” învăţării, abilitatea de predare şi 

învăţare în procesul de învăţământ. din 
cele mai vechi timpuri, învăţătorii au fost 
descrişi ca fiind „profesionalişti la punerea 
întrebărilor” şi istoria recunoaşte învăţători 
ca filosoful de origine greacă socrate, care 
a posedat abilităţi excepţionale în formula-
rea şi adresarea întrebărilor. 

Întrebările socratice [1]

Studenţii trebuie încurajaţi să adre-
seze întrebări, deoarece răspunsurile din 
manuale inhibă, adesea, gândirea creati-
vă. Pe drept cuvânt se spune că „gândirea 
se desfăşoară nu prin răspunsuri, ci prin 
întrebări [...], doar acei studenţi care îşi 
pun întrebări gândesc şi învaţă”.  Filo-
soful grec Socrate cunoştea bine această 
modalitate de a cultiva gândirea critică.

Profesorii care vor să folosească re-

* Sergiu ŞARAMET – locotenent-colonel, decanul Facultății de Ştiinţe Militare, Academia Militară a Forțelor 
Armate „Alexandru cel Bun”. Comunicare prezentată în cadrul Conferinței științifico-ptctice „Probleme 
actuale ale psihologiei și pedagogiei militare”. Chișinău, 8 decembrie 2011.

spectiva tehnică a dialogului trebuie:
– să răspundă tuturor întrebărilor cu o 

întrebare care îl ajută pe student să-şi dez-
volte gândirea critică;

– să caute să înţeleagă, dacă e posibil, 
contextul celor spuse sau gândite şi să ur-
mărească implicaţiile contextului cu ajuto-
rul întrebărilor adresate (profesorul trebuie 
să aibă în minte cât mai multe informaţii de 
context despre fiecare participant);

–să trateze toate afirmaţiile făcute ca 
având posibile legături cu ideile exprimate;

– să considere toate ideile exprimate ca 
având nevoie de aprofundare/ dezvoltare;

– să recunoască faptul că toate ideile pot 
exista doar în legătură cu alte idei;

– să recunoască faptul că toate întrebă-
rile adresate presupun întrebări anterioare 
şi că toate ideile exprimate presupun idei 
anterioare (luate ca atare sau asumate).

tipologia întrebărilor bazată pe taxo-
nomia lui bloom [2]

Întrebările trebuie folosite cu intenţia 
de a atinge un scop bine definit. toţi profe-
sorii trebuie să adreseze întrebări care îi vor 
pune pe studenţi în situaţia să-şi dezvolte 
gândirea critică. 

mai jos sunt clasele  comportamentale 
ale taxonomiei bloom, cu o scurtă descrie-
re a fiecăreia, cu exemple de întrebări care 
cer de la studenţi să folosească deprinderile 
de gândire la fiecare nivel de clasă compor-
tamentală.

cunoaşterea (achiziţie de cunoaş-
tere) – a aminti materialul studiat ante-
rior: vocabular, termeni, terminologie, 
semnificaţie(ii), definiţie.

– ce este planificarea luptei?
– care sunt principiile luptei?
– care sunt elementele dispozitivului de 

luptă ale plutonului de infanterie în apărare?

Înţelegerea (comprehensiunea) – înţe-
legerea sensului materialului memorizat şi 
reformularea acestuia în termeni proprii.

– cum se compară cursurile de acţiune?
– ce semnifică drapelul de luptă?
– cum influenţează terenul asupra du-

cerii acţiunilor de luptă? 
Aplicarea (prin utilizarea teoriei în-

văţării) - utilizarea noţiunilor, formulelor, 
regulilor, teoriilor deja învăţate pentru a 
rezolva noi situaţii.

– cum ai dispune forţele şi mijloacele în 
funcţie de teren?

– bazându-te pe cunoştinţele tale, ce 
procedeu de luptă ai adopta?

– cum se calculează distanţa după fla-
căra de la gura ţevii mitralierei inamicului? 

Analiza (gândire logică deductivă) - 
stabilirea legăturilor şi interacţiunilor ele-
mentelor şi părţilor mesajului (identifica-
rea de raporturi logice, cauzale)

– cum influenţează condiţiile meteo 
asupra acţiunilor de luptă?

– ce factori influenţează distanţa de tra-
gere a armamentului de infanterie?

– care este probabilitatea ca ţinta să fie 
lovită din prima lovitură? 

Sinteza (activitate creativă) – elabora-
rea unui plan de acţiune sau set de infor-
maţii care să corespundă sarcinii ce îi revi-
ne studentului.

– cum ai planifica ambuscada de foc în 
apărare?

– cum ai proceda dacă ai face o testare a 
unui nou tip de armament?

– cum ai folosi procedeele clasice de 
luptă pentru contracararea insurgenţei?

evaluarea (formularea opiniilor pro-
prii) – folosirea unui set de criterii, stabilite 
de student sau specificat de profesor, pen-
tru a ajunge la o judecată rezonabilă.

– este azi aplicabilă Arta războiului a 
lui sun tzî?
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– cum îndeplineşte procesul de planifi-
care cerinţele câmpului de luptă modern?

–  cum transportoarele blindate pot 
sprijini mai eficient acţiunile infanteriei 
debarcate?

deseori, în loc de a se face referire la 
un nivel specific al taxonomiei, se foloseşte 
termenul de întrebări  la „nivelul de jos” şi 
la „ nivelul înalt”. Întrebările la „nivelul de 
jos” sunt întrebările la nivelul taxonomiei 
de cunoaştere, înţelegere şi nivelul simplu 
de aplicare. Întrebările la „nivelul înalt” 
sunt întrebările care cer o aplicare comple-
tă (abilităţi de analiză, sinteză şi evaluare). 
(Figura 1.)

 Figura 1. nivelele întrebărilor

de regulă, profesorul va varia nivelul 
întrebărilor chiar în cadrul unei singure şe-
dinţe. de exemplu, profesorul poate adresa 
studenţilor o întrebare de sinteză. dacă  va 
obţine un răspuns incorect, el poate trece 

la întrebările taxonomiei de jos, pentru 
a verifica dacă studenţii cunosc şi înţeleg 
materialul. În cazul în care studenţii nu pot 
răspunde nici la aceste întrebări, profesorul 
va trebui să-şi schimbe temporar metoda 

de predare şi să treacă la revederea pe scurt 
a materialului. dacă studenţii pot răspun-
de la întrebările nivelului de jos, profesorul 
trebuie să aleagă o metodă de predare pen-
tru a mişca studenţii spre nivelul de sinte-
ză, poate propune un studiu de caz care va 
fi folosit ca bază de plecare a studenţilor 
spre sinteze mai abstracte. 

Arta şi ştiinţa adresării  întrebărilor
Întrebările sunt o precondiţie pentru 

învăţare. ele sunt fereastra spre creativita-
te şi perspicacitate. Întrebările motivează 
gândirea actuală şi provoacă ipotezele în-
vechite.  Întrebările sunt şi au fost folosite 
pentru o serie întreagă de scopuri de învă-
ţare cum ar fi:

– a deschide, stimula sau închide o con-
versaţie;

– revederea materialului citit sau studiat;
– provocarea gândirii critice la student;
– managementul comportamentului stu-

denţilor;
– motivarea studenţilor;
– sondarea gândirii studenţilor;
– generarea energiei ca vector al mişcă-

rii înainte;
– obţinerea de informaţii de la studenţi;
– confirmarea faptului că grupul res-

pectă procesul de învăţare; 
– a verifica dacă s-a înţeles corect;
– evaluarea cunoştinţelor studenţilor;
– studenţii vor fi ajutaţi să înveţe singuri.

tipuri de întrebări [3]

• Întrebări ce vizează nivelul literal al 
unui conţinut. sunt întrebări reproductive, 
ce oferă confort psihic, teama de greşeli fi-
ind minimă;

• Întrebări de transpunere, ce necesită 
reformularea informaţiilor şi încercarea 
subiectului de a se transpune imaginar în 
situaţia descrisă, să descrie ce vede, aude, 
simte persoana în cauză.

• Întrebări interpretative, ce ajută la 
descoperirea conexiunilor dintre fapte, 
evenimente, idei. Acest tip de întrebări sti-
mulează gândirea speculativă, critică.

• Întrebări aplicative, ce solicită rezol-
varea unor probleme întâlnite în experien-
ţa proprie.

• Întrebări analitice, ce favorizează iden
tificarea motivelor acţiunii unei persoane, 
pe baza unor informaţii prealabile.

• Întrebări sintetice, ce duc la rezolva-
rea creativă a unor probleme pe baza unei 
gândiri originale. ele ajută la găsirea unor 
soluţii alternative într-o situaţie dată.

• Întrebări de evaluare, ce solicită apre-
cieri şi judecăţi de valoare despre fapte, 
evenimente, etc.

tehnici de  punere a întrebărilor [4]

Întrebări închise
• Întrebări închise propriuzise, ce soli-

cită răspunsuri scurte şi precise, de obicei 
o confirmare sau o negare (da/nu). Ex.: Vă 
place să lucraţi în această echipă? Aţi parti-
cipat și la alte cursuri de pregătire?

• Întrebările „Cafeteria” sunt întrebări 
închise care oferă o alegere multiplă limi-
tată. răspunsul figurează obligatoriu în 
eşantionul propus. Ex.: Consideraţi că acest 
curs ca fiind foarte eficient / eficient / puţin 
eficient / ineficient?

Întrebări deschise
• Întrebările informative sunt întrebări 

ce permit să se facă turul unui subiect sau 
să se adune informaţii esenţiale despre un 
subiect. ex.:

Ex.: Ce? Despre ce este vorba? Cine? Des-
pre cine este vorba? Când?

• Întrebărileoglindă permit aprofun-
darea dialogului. ele îl provoacă pe inter-
locutor să aducă precizări suplimentare la 
afirmaţiile făcute.

de regulă, întrebările de la nivelurile de 
jos sunt adecvate pentru:

1. evaluarea pregătirii şi înţelegerii stu-
denţilor;

2. descoperirea părţilor vulnerabile şi 
tari ale studenţilor;

3. revederea sau rezumarea conţinutu-
lui materialului predat.

Întrebările de la nivelurile de sus sunt 
adecvate pentru:

1. încurajarea studenţilor pentru a gân-
di mai logic şi mai critic;

2. rezolvarea problemelor;
3. încurajarea discuţiilor;
4. încurajarea studenţilor pentru a căuta 

singuri informaţia.
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Ex.:  Găsesc această decizie total inope-
rantă. Inoperantă? Da, pentru că...

• Întrebărilereleu permit exploatarea 
răspunsurilor interlocutorului.

instructorul adresează altcuiva întrebarea 
care tocmai a fost pusă de un alt partici-
pant. Ex.: Participant – Ce credeţi despre 
această soluţie? În ce mă privește, eu o con-
sider inoperantă.  Instructor – Inoperantă? 
Aceasta este și părerea dumneavoastră, 
domnule V.?

• Întrebareatest. Interlocutorul cere să 
i se precizeze sensul unui cuvânt sau expre-
sie obscură căruia participanţii îi atribuie 
sensuri diferite.

Ex.: Ce înţelegeţi dumneavoastră exact 
prin ”sarcină dedusă”

• Întrebareabumerang este formula-
tă direct asupra unui punct din răspunsul 
antevorbitorului. Ex.: Domnul M. tocmai 
ne-a vorbit despre cum a procedat în situa-
ţia dată. În ceea ce vă privește, domnule X., 
dumneavoastră cum vedeţi lucrurile?

• Întrebareaecou. Întrebarea lansată de 
unul dintre participanţi este repusă acestu-
ia, solicitându-i-se tot lui să dea răspunsul. 
Ex.: Hai să vedem, domnule M, ce răspuns 
credeţi că vă voi da la întrebarea dumnea-
voastră?

• Întrebări de verificare. Aceste între-
bări permit să se verifice dacă cel căruia i 
s-a adresat întrebarea a înţeles corect ceea 
ce i s-a cerut să răspundă. Ex.: Despre ce 
urmează să ne vorbiţi în continuare?

• Întrebări de direcţionare. Aceste între-
bări dirijează raţionamentul celui întrebat 
spre răspunsul care este aşteptat de la el. În 
acest caz, cel ce pune întrebarea domină si-
tuaţia. Ex.: Sunteţi de acord că aceasta este 
cea mai bună soluţie în acest caz?

• Întrebări pentru a se opune. Obiectul 
acestor întrebări este de a-l face pe interlo-

cutor să formuleze un răspuns în scopul de 
a fi contrazis. Şi în acest caz, cel care pune 
întrebarea domină situaţia. Ex.: Tot mai 
susţineţi că nu ar trebui să-i dăm dreptul la 
cuvânt celui care a greșit?

 • Întrebări specifice. Acestea sunt 
folosite pentru a determina fapte. Ex: Cât 
timp ai consumat pentru a face analiza 
terenului?

• Întrebări pentru a concluziona. Sunt 
întrebări ce au drept finalitate să sintetizeze 
toate informaţiile care au fost furnizate în 
timpul discuţiei. În acest caz, cel care cere 
informaţiile se află pe picior de egalitate 
cu toţi ceilalţi participanţi la discuţie. Ex.: 
Ce concluzii am putea face în urma acestei 
analize?

• Întrebări ipotetice. Acestea expun o 
situaţie teoretică de viitor. Ex: Ce vei face 
tu dacă…? 

• Întrebări retorice. La aceste întrebări 
nu se cere răspunsul studenţilor. Întrebări-
le de acest gen pot să nu fie răspunse sau să 
fie răspunse de profesor. Acestea focusează 
studenţii pe un alt unghi de vedere sau îi 
pregătesc pe studenţi pentru o nouă direc-
ţie a şedinţei. 

• Întrebări multiple. Aceste întrebări au 
două sau mai multe părţi distinctive. Ex: 
Ce credeţi despre acest concept? Sunteţi de 
acord cu acesta, dacă nu de ce și care alte 
concepte le vedeţi relevante pentru acest caz?

Întrebările ce stimulează
 gândirea critică:

• Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? 
Trebuia oare să se întâmple? se încurajează 
înţelegerea cauzelor şi a efectelor, conse-
cinţele unor fapte, etc.

• De ce aţi acţionat aşa? A trebuit să fa-
ceţi asta? Care au fost motivele? se creează 
posibilitatea de a se deplasa accentul spre 

căutarea motivelor interioare sau a cauzelor.
• Existau şi alte lucruri care puteau fi 

făcute? se încurajează ideea că acţiunile 
sunt de fapt rezultatul unei alegeri sau sunt 
influenţate de faptul că am ales sau nu cea 
mai bună alternativă posibilă.

• A cui a fost responsabilitatea? Ce ai fi 
făcut tu într-o astfel de situaţie? Ce crezi că 
a simţit persoana respectivă? De ce crezi că a 
reacţionat așa? Ce ai fi simţit tu într-o astfel 
de situaţie? Cum ai fi reacţionat? se poate 
vedea în ce măsură indivizii empatizează în 
anumite situaţii.

• Decizia luată a fost corectă? A fost gre-
șită? De ce? Acestea sunt întrebări esenţiale 
care trebuie puse cât mai des posibil pentru 
a vedea stadiul dezvoltării morale a anga-
jaţilor şi tipul de leadership din grupul re-
spectiv.

• A fost un lucru bun pentru colectiv? 
Astfel de întrebări se folosesc pentru a în-
curaja empatia şi înţelegerea efectelor fap-
telor sau vorbelor asupra altor persoane. 
Aceste tipuri de întrebări îi ajută pe mem-
brii grupului să ia în considerare motive 
mai puţin egocentrice, care ar afecta alte 
persoane din grup.

• De ce credeţi acest lucru? trebuie să fa-
cem tot posibilul să îi încurajăm pe oameni 
să-şi motiveze răspunsurile.

dimensiunile întrebărilor eficiente. [5]

Întrebările eficiente au trei dimensiuni 
(figura 2): 

• construcţie;
• scop;
• ipoteză.

Figura 2. dimensiunile întrebărilor eficiente
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construcţia unei întrebări poate face 
o diferenţă critică la amplificarea sau 
diminuarea posibilităţilor imaginare pe 
care noi le considerăm. este ea o întrebare 
de confirmare sau o negare (dA/nu)? 
deschide întrebarea un interogatoriu cum 
ar fi când, unde, cine, cum, de ce?

• Dacă o întrebare se referă la „CÂND”, 
ea cere informaţie despre timp sau durată;

• Dacă o întrebare se referă la „UNDE”, 
ea cere informaţie despre loc sau dispunere;

• Dacă o întrebare se referă la „CINE”, 
ea cere o identificare;

• Dacă o întrebare se referă la „CUM”, 
ea solicită o instrucţie sau o procedură;

• Dacă o întrebare se referă la „CE”, ea 
solicită o descriere;

• Dacă o întrebare se referă la „DE CE”, 
ea solicită o explicaţie.

• Este important să ştim că pe lingă 
cuvintele pe care le alegem, scopul în tre-
bării vizează eficacitatea interogării. este 
evident că scopul unei întrebări trebuie să 
corespundă nevoii sau descoperirii pe care 
noi dorim să o realizăm. notaţi impactul 
scopului la întrebările de mai jos:

• Cum putem face schimbul de infor
maţie fiind o echipă?

• Cum putem face schimbul de in for
maţie fiind o coaliţie?

• Cum putem face schimbul de infor
maţie cu comunitatea noastră?

• Întrebările de mai sus îşi măresc 
progresiv  scopurile. câteodată întrebările 
pot fi  interesante dar în afara scopurilor 
propuse.

• Ipoteza – aproape toate întrebările, 
explicit sau implicit, au un grad de pre-
zumţie integrat în ele. revedeţi şi discutaţi 
gradul de prezumţie încorporat în între-
bările de mai jos:

• Cum putem noi crea un sistem de secu-
ritate viabil în Moldova?

• Ce greşeli am comis şi cine se face 
responsabil?

• Ce putem noi învăţa din cele întâmplate 
şi care sunt posibilităţile noastre acum ?

• Cum putem noi elimina lipsa de 
cooperare între partenerii colaborativi?

• Care sunt posibilităţile de colaborare 
dintre instituţiile noastre

 care din întrebări îşi asumă o soluţie? 
care din ele îşi asumă eroarea sau vina? care 
din ele stimulează creativitatea, reflecţia 
sau colaborarea dintre cei implicaţi?

dificultăţi întâlnite la adresarea
 întrebărilor 

Adresarea întrebării – deseori profesorul 
adresează o întrebare auditoriului, după 
care numeşte instantaneu un student 
pentru a răspunde la întrebare. ca urmare, 
profesorul nu va obţine imediat de la 
studenţi răspunsul dorit, ci din contra, 
studenţii vor încerca să nu răspundă. 
Pentru a evita asemenea situaţii, profesorul 
va proceda în felul următor: va adresa 
întrebarea, va lăsa o pauză  pentru 
gândire, ulterior va alege studentul şi-l 
va numi, îl va asculta cu atenţie fără ca 
să-l întrerupă, chiar dacă răspunsul nu va 
fi unul aşteptat, după aceasta va evalua 
răspunsul studentului.

Respondentul permanent – În fiecare 
grup există câte o persoană care va răs-
punde întotdeauna când se pune o în-
trebare. deseori aceste contribuţii sunt 
folositoare, dar, din păcate, cu cât vorbesc 
mai mult, cu atât mai puţine şanse vor 
avea studenţii mai tăcuţi să se facă auziţi. 
iată cum pot fi aceştia combătuţi, fără a-i 
ignora: chiar dacă dau răspunsul complet 
(din nou) la întrebarea dvs., mulţumiţi-
le, dar apoi treceţi imediat la unul dintre 
studenţii mai tăcuţi şi întrebaţi-l ceva de 

genul „ studentul Filip spune că… ce părere 
aveţi? Aţi avut astfel de experienţe? ce aţi 
face?” Poate că vă va spune că este de acord 
cu Filip, dar, cel puţin, a mai vorbit cineva. 
data viitoare când Filip răspunde fără a 
fi întrebat, repetaţi procesul: în curând va 
realiza ce se întâmplă şi că este de dorit să 
se manifeste doar atunci când este întrebat.

Dezacordul – unii profesori intră în 
panică dacă, după ce pun o întrebare, 
există dezacorduri între studenţi, iar 
aceasta se vede dintr-o discuţie aprinsă. 
Ar trebui să vă bucure o astfel de reacţie, 
pentru că înseamnă că aţi stârnit interesul 
membrilor! rolul dvs. este acela de a 
dirija şi controla discuţia care nu trebuie 
să devină prea emoţională şi conflictuală. 
Puteţi interveni, astfel, atunci când se 
creează dezacorduri fără a se da motive 
clare. mai întâi reflectaţi şi recunoaşteţi 
sentimentele, de ex.: „sunteţi foarte 
pasionat de acest subiect”. nu reprimaţi 
sentimentele, pentru că acestea vor ieşi la 
iveală oricum (probabil împotriva dvs.). 
Amintiţi grupului că toate părerile trebuie 
respectate, că toată lumea are ceva de 
spus şi deţine o piesă din puzzle. invitaţi-i 
să explice motivele care îi fac să spună 
un anumit lucru. Astfel, de multe ori, 
atmosfera se răcoreşte, iar discuţiile pot fi 
purtate din nou la un nivel raţional. 

Răspunsurile la întrebări [6]

Profesorul trebuie să-şi rezerve o parte 
din timp pentru a răspunde la întrebările 
studenţilor. Această modalitate de interac-
ţiune dă şedinţelor un caracter mai dinamic 
şi permite exprimarea deschisă a opiniilor 
fiecărui student, fiind o sursă de informa-
ţii şi de feedback. răspunsul la întrebări 
implică mai multe faze: de identificare a 
sensului, de construire a răspunsului şi de 

verificare a înţelegerii.  identificaţi tipul 
întrebării. la o întrebare închisă se aşteap-
tă un răspuns precis, de tip „da” sau „nu”. 
răspunsul poate fi completat; în acest caz, 
se reia întrebarea în începutul răspunsului. 
la o întrebare deschisă, răspunsul trebuie, 
de obicei, să cuprindă o opinie personală 
ori o argumentare a unui punct de vedere. 
În acest caz, răspunsul impune un moment 
de reflecţie, de pregătire mentală.

căutarea limitelor întrebărilor

identificaţi contextul întrebării cu aju-
torul cuvintelor-cheie folosite de inter-
locutor în formularea ei. Pot apărea mai 
multe situaţii:

• întrebarea se referă la un detaliu. Pen-
tru ca răspunsul să aibă sens, este uneori 
necesar să facem referire la un context ge-
neral al problemei;

• întrebarea se referă la un caz prea 
general, atunci se poate reduce domeniul, 
ilustrând cazul prin exemple concrete. ca-
zul particular este considerat semnificativ 
pentru întreaga situaţie;

• întrebarea poate conţine o presupu-
nere implicită (întrebare capcană): înainte 
de a răspunde, căutaţi informaţia ascunsă 
din întrebare. Apoi, demontaţi presupune-
rea în răspunsul dat. Ex.:  Este bine dacă 
fac acest material doar pentru tactică și pre-
gătirea de geniu? indiferent de răspunsul 
afirmativ sau negativ, întrebarea implică o 
presupunere că materialul poate fi realizat 
mai ales pentru tactică şi pentru pregătirea 
de geniu.

Recomandări privind ascultarea răs-
punsurilor

• Ascultaţi cu atenţie fiecare răspuns, 
mai ales ca să nu existe întrebări deghizate 
sau incertitudini.

• Luaţi cunoştinţă de fiecare răspuns în 
parte.
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• Arătaţi că ascultaţi prin limbajul non
verbal (aprobaţi din cap, zâmbiţi, menţineţi 
contactul vizual).

• Nu respingeţi un răspuns ieşit din 
context – cel puţin persoana a răspuns şi 
şi-a prezentat punctele de vedere.

• Nu acceptaţi răspunsuri incomplete 
sau neclare – puneţi întrebări clarificatoare. 
Astfel îi ajutaţi şi pe ceilalţi cursanţi care, 
poate, nu au înţeles.

• Încercaţi să obţineţi cât mai multe 
puncte de vedere.

• Dacă este cazul, de exemplu dacă se 
face o listă de valori ale grupului, scrieţi 
răspunsurile pe flipchart, folosind pe 
cât posibil cuvintele persoanei care a dat 
răspunsul şi fără să ignoraţi elementele 
valabile.

• Fiţi sincer cu studenţii. Sesiunea de 
întrebări şi răspunsuri funcţionează în 
ambele sensuri. dacă vi se pune o întrebare 
justificată, daţi un răspuns sincer şi deschis 
sau promiteţi că veţi afla.

• Dacă credeţi că întrebarea pusă 
de un student poate găsi răspuns şi din 
partea grupului, nu răspundeţi dvs., ci 
puneţi întrebarea grupului: „ce părere 
are grupul?”. Astfel se sporeşte gradul de 
învăţare sau se stimulează discuţia

greşeli frecvente la adresarea întrebărilor
• Se pun mai multe întrebări în acelaşi 

timp.
• Profesorul pune o întrebare şi tot el 

răspunde.
• Adresarea întrebărilor numai celor 

mai buni participanţi sau celor pe care îi 
simpatizăm.

• Adresarea întrebărilor irelevante.
• Adresarea unui singur tip de întrebări.
• Adresarea întrebărilor întrun stil care 

intimidează.
• Ignorarea răspunsurilor.
• Nu se lasă timp de gândire.

concluzii şi sugestii

În etapa actuală, când Academia mili-
tară a Forţelor Armate şi-a ajustat planurile 
de învăţământ la ciclul i (studii superioare 
de licenţă) şi ciclul ii (studii superioare de 
masterat)  conform prevederilor Planului 
cadru pentru studii superioare, se presu-
pune, de asemenea, alinierea învăţămân-
tului militar la standardele ţărilor uniunii 
europene,  factorul motric va fi realizarea 
unui învăţământ centrat pe student [7], 
orientat spre dobândirea finalităţilor de 
studii şi formarea competenţelor prevăzute 
de cadrul naţional al calificărilor. Aceas-
ta presupune studiu individual din partea 
studenţilor, care va fi ghidat şi motivat 
de profesori pe timpul orelor de contact 
direct. un catalizator al motivării şi dez-
voltării gândirii critice a studenţilor sunt 
întrebările planificate ce urmează a fi puse 
pe timpul şedinţelor, precum şi stimularea 
studenţilor în adresarea întrebărilor. 
Arta de a pune întrebări este una din abili-
tăţile de bază pe care trebuie să o posede un 
profesor pentru a avea succes în procesul 
de predare. Prin intermediul întrebărilor, 
profesorii pot extrage nu numai informa-
ţie factuală, dar şi să-i ajute pe studenţi să 
stabilească conexiunea conceptelor, inter-
ferenţele lor, să sporească gradul de conşti-
entizare a problemelor, să încurajeze gândi-
rile critice şi imaginative şi să ajute procesul 
de gândire critică. de asemenea, să-i ajute 
pe studenţi să exploreze aprofundat nivelul 
cognitiv, de înţelegere, aplicare şi analiză în 
procesul de învăţare. Aceasta cere, de regu-
lă, de la profesor o planificare prealabilă a 
întrebărilor care vor fi folosite la şedinţă. tot 
aici trebuie avut în vedere şi numărul între-
bărilor planificate. Acesta nu trebuie să fie 
excesiv de mare pentru a evita suprasolici-
tarea şi confuzia audienţei.
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mediul câmpului de luptă asimetric şi mul-
tidimensional cere lideri adaptabili, flexi-
bili şi gata să pună şi să răspundă la între-

bări care vor duce la adoptarea deciziilor 
juste şi obţinerea victoriei.

http://www.oir.uiuc.edu/Did/docs/QUESTION/quest1.htm
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revoluţia tehnologiilor informaţionale 
pune civilizaţia contemporană atât în faţa 
unui salt uriaş în metodele şi procesele de 
comunicare, cât şi a mediului aferent aces-
tora. cu toate că acestea afectează doar în 
legătura cu procesele macroeconomice şi 
cele organizaţionale, procesele de mode-
lare informaţională aplicate în procese-
le informatice pot fi cu succes aplicate în 
cadrul modelării activităţilor economice a 
instituţiei. Aceasta reprezintă doar un sin-
gur aspect cazual al utilizării tehnologii-
lor informaţionale. Principalul rol pe care 
tehnologiile informaţionale îl joacă în ac-
tivitatea instituţiei este cel de tehnologii de 
comunicare.

schimbările radicale petrecute în ul-
timul timp pe plan internaţional, dar mai 
ales pe plan intern, o dată cu modernizarea 
Armatei naţionale în vederea compatibi-
lităţii cu standardele armatelor moderne, 
au obligat nu numai la adaptarea continuă 
a tehnologiilor de comunicare din cadrul 

Academiei militare al Forţelor Armate 
„Alexandru cel bun”, dar şi a metodelor 
de transmitere a informaţiilor; aşadar, ne-
cesitatea a ridicat problema eficientizării 
sistemului informaţional de formare a de-
prinderilor intelectuale şi practice necesare 
militarilor pentru exercitarea în condiţii 
optime a comunicaţiei.

experienţa a arătat că mijloacele clasice 
utilizate pentru acumularea cunoştinţelor 
ce trebuie însuşite nu mai sunt suficiente, 
ceea ce explică, de altfel, de ce în prezent 
acestora li s-au asociat o variată gamă de 
mijloace care facilitează procesul de forma-
re a sistemului informaţional în condiţiile 
creşterii exponenţiale a volumului de in-
formaţii şi a cerinţei continue de reducere 
a timpului de însuşire a acestora.

Între mijloacele care au îmbogăţit con-
siderabil baza materială a instruirii, un loc 
important îl ocupă sistemele informaţiona-
le ce constituie conglomeratul de fluxuri a 
informaţiei, procese de prelucrare a infor-

ModAlităţi de eFicientiZARe A SiSteMUlUi 
inFoRMAţionAl

Claudia ŢÂBULSCHI *

The amazing evolution of information technologies subdue the contemporary civilization to 
a challenge in terms of communication methods and processes, as well as for their environment. 
Although communication methods and processes have an impact on macroeconomic and 
organizational processes, information modeling procedures appllied in informational processes 
can be successfully used in institution economic activities modeling. This is just one of the aspects 
of casual use of information technologies. The main role played by information technologies in 
business development institution is their primary role – as communication technologies.

The purpose and role of information system is to provide senior (and medium) management 
quick and easy access to information about key factors, decisive in achieving the overall institution 
goals as well as efficiently and effectively exercising the managerial control.

Models that are included in the information system must respond to the strategic decision 
process characteristics, different from the process appropriate for tactical or operational levels.

*  Claudia ŢÂBULSCHI – magistru, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

maţiei, noduri de distribuire a informaţiei 
capabile să reproducă în proporţii deter-
minate şi cu un grad ridicat de autenticita-
te a comportamentului real al echipamen-
telor şi dispozitivelor într-o varietate largă 
de situaţii ce se pot ivi pe câmpul de luptă.

sistemele informaţionale pentru ma-
nagement sunt ansambluri de instrumente 
ce oferă acces direct, on-line la informaţi-
ile relevante, într-o interfaţă prietenoasă, 
într-un dialog uşor de exploatat. Aceste in-
formaţii oferite on-line, în timp real, au o 
importanţă deosebită pentru managerii de 
nivel superior, pentru fundamentarea de-
ciziilor şi pentru exercitarea unui control 
managerial corespunzător.

relevanţa informaţiilor reuneşte o serie 
de caracteristici, printre care: oportunitate, 
corectitudine şi utilitate, iar interfaţa unui 
astfel de sistem trebuie să corespundă ce-
rinţelor unor utilizatori care au puţin timp, 
puţină experienţă şi deprinderi limitate în 
utilizarea calculatorului.

scopul şi rolul sistemului informaţi-
onal este de a oferi conducerii superioare 
(şi medii) acces facil şi rapid la informaţiile 
despre factorii cheie, decisivi în atingerea 
obiectivelor generale ale instituţiei, în exer-
citarea controlului managerial eficient.

condiţiile întrunite, specifice sistemu-
lui sunt:

– să fie cât mai uşor de utilizat, iar tim-
pul de răspuns să fie imediat. să folosească 
intensiv afişarea în mod grafic şi să asigure 
accesul în timp real la bazele de date inter-
ne şi externe;

– să ofere informaţii despre starea cu-
rentă de fapte şi tendinţele estimate pentru 
factorii cheie; forma de prezentare a in-
formaţiilor să fie conformă cu preferinţele 
managerului ce utilizează sistemul.

componentele principale pentru un 
management sistem informaţional, ca şi 

pentru orice sistem informaţional, sunt: 
echipamente, aplicaţii, telecomunicaţii, 
per sonal, date şi interfaţa. toate acestea 
trebuie alese astfel, încât să fie compatibile 
şi să se integreze cu situaţia din organizaţie.

modelele ce sunt incluse în sistemul in-
formaţional trebuie să răspundă caracteris-
ticilor procesului decizional la nivel strate-
gic, diferit de cel corespunzător nivelurilor 
tactic sau operaţional. o problemă deose-
bit de importantă este alegerea sowftului, 
respectiv a pachetului de aplicaţii. oferta 
pieţei de software dedicat managementu-
lui sistemului informaţional este destul de 
variată, iar alegerea pachetului de aplicaţii 
specializat trebuie să se fundamenteze pe 
anumite criterii. 

domeniul managementului se intersec-
tează cu un număr mare de discipline: şti-
inţe sociale, logică, filozofie, matematică, 
tehnologie informatică, relaţii internaţio-
nale, lingvistică şi cultură. Pentru a fi bine 
pregătit, viitorul manager are nevoie de un 
bagaj bogat de cunoştinţe din domenii va-
riate şi de abilităţi care să îi permită să în-
deplinească o serie de funcţii; toate acestea 
îl vor ajuta să îşi îmbunătăţească din punct 
de vedere calitativ deciziile şi abilităţile. 

de aceea este uşor să spui că manage-
rul are nevoie să adune informaţii pentru 
a ajuta reducerea nivelului de incertitudine 
în adoptarea unei decizii, aceste informaţii 
sunt folositoare numai dacă sunt informa-
ţii corecte. dar organizaţiile produc volu-
me de informaţii în fiecare zi, cum poate 
deci un manager să aibă acces efectiv la 
toate acestea? Şi odată ce are acces, cum le 
foloseşte? răspunsul la aceste întrebări stă 
în utilizarea sistemelor informaţionale de 
management şi a sistemelor de susţinere a 
deciziei. cu ajutorul acestor sisteme mana-
gerii pot organiza, analiza şi stoca cantităţi 
uriaşe de informaţii şi le pot accesa atunci 
când este nevoie. 
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Prin planificarea şi adoptarea deciziei, 
managerii influenţează semnificativ orien-
tarea şi succesul organizaţiei (instituţiei). 
managerii de succes şi organizaţiile (in-
stituţiile) de succes depind de informaţii 
oportune şi de încredere atunci când re-
alizează planuri şi adoptă decizii. Acest 
capitol explică modul în care informaţiile 
oportune şi de încredere pot deveni dis-
ponibile managerilor şi felul în care mana-
gerii pot utiliza aceste informaţii pentru a 
îmbunătăţi calitatea deciziilor lor. 

sistemul informaţional reprezintă an-
samblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi 
circuitelor informaţionale a procedurilor şi 
mijloacelor de tratare a informaţiei menite 
să contribuie la statutul şi realizarea obiec-
tivului întreprinderii.

Procesul managerial este înţeles, în pri-
mul rând, ca un proces de folosire a infor-
maţiei, actul conducerii realizându-se în 
cadrul ciclului:

inFormAţie —>   deciZie —>  Acţi-
une .

momentul central al acestui proces îl 
reprezintă luarea deciziei. Adoptarea aces-
teia generează informaţia decizională care, 
transmisă la executanţi, se traduce în acţi-
uni de producţie propriu-zisă.

sistemul managerial al oricărei socie-
tăţi poate fi privit ca reţea de informaţii, de 
comunicări orizontale şi verticale în cadrul 
căreia compartimentele, personalul de 
conducere şi personalul condus reprezin-
tă nodurile reţelei. iată de ce, pe structura 
organizatorică, sistemul managerial trebu-
ie să folosească un sistem informaţional 
adecvat şi eficient.

sistemul informatic este considerat o 
grupare de echipamente de calcul, proce-
duri reunite, organizate pentru a prelucra 
date, în vederea realizării anumitor perfor-
manţe măsurabile prin criterii stabilite.

În sistemul managementului toţi con-
ducătorii şi salariaţii sunt legaţi între ei prin 
informaţii, care furnizează o reţea comu-
nicaţională unică. În această reţea, o ieşire 
informaţională de la un organ reprezintă o 
intrare informaţionala pentru altele.

Fiecare manager reprezintă un nod al 
reţelei comunicaţionale în care se între-
pătrund o multitudine de informaţii. sur-
sele informaţionale se caracterizează prin 
conţinut, intensitate şi regim temporal. 
organizarea managementului se găseşte în 
funcţie de aceste caracteristici.

În viaţa managerială, informarea are un 
rol deosebit, reprezentând un instrument 
indispensabil în elaborarea procesului de 
dezvoltare a managementului sistemului in-
formaţional, în urmărirea realizării aces-
tuia, în valorificarea resurselor şi, în speci-
al, a realizării şi depăşirii profitului prevă-
zut de către manager. datele şi elementele 
informaţionale sunt necesare la cunoaşte-
rea proceselor şi fenomenelor manageriale, 
la examinarea lor critică în vederea funda-
mentării deciziilor ce se impun. la rândul 
ei, cunoaşterea înseamnă stăpânire şi pre-
vedere, elemente ce reprezintă coordonate-
le esenţiale ale managementului sistemului 
informaţional.

conceptul general ce stă la baza condu-
cerii este cel al abordării acestuia în mod 
sistemic. teoria sistemelor presupune exis-
tenţa organizaţiei, a variabilelor de intrare, 
conexiunilor şi interdependenţelor infor-
maţional-decizionale, variabile de ieşire şi 
obiective. optimizarea raportului sistemic 
intrări-ieşiri este dependentă de valoarea 
intrinsecă a componentelor celor două 
subsisteme ale organizaţiei, cel managerial 
şi cel operaţional.

mediile economice trebuie să se adapte-
ze rapid la aceste tehnologii care presupun 
costuri relativ ridicate determinate de ela-

borarea şi întreţinerea produsului infor-
matic, dar şi dificultăţilor crescânde de 
men ţinere la anumite standarde a nevoilor 
utilizatorilor.

necesitatea adaptării devine stringentă 
în mediul financiar–contabil care priveşte 
schimbările într-un orizont de timp ca pe 
o protecţie a investiţiei. continua dezvol-
tare a domeniului tehnologiei informaţi-
ei impune elaborarea de noi metodologii 
pentru realizarea sistemelor de aplicaţii 
informatice, cristalizându-se în analiză şi 
proiectare două tipuri de metode utiliza-
te: tradiţionale (structurate, orientate pe 
funcţii/date, metode sistemice) şi metode 
orientate obiect.

metoda de management reprezintă o 
îmbinare multiplă şi coerentă de principii, 
idei, orientări, procedee şi studii de caz 
în care gradul de formalizare procedurală 
este relativ redus, iar formulările-nerigide. 
metoda de management acordă o atenţie 
deosebită imaginaţiei constructive, posi-
bilităţii de aplicare în mod creator a unor 
procese, studii de caz etc. la condiţiile con-
crete din fiecare unitate economică. Apli-
carea unei metode în practica de mana-
gement trebuie să se înfăptuiască în mod 
creativ, având în vedere condiţiile concrete 
din fiecare unitate economică.

necesitatea adoptării unor metode noi 
de management este determinată de dina-
mismul evenimentelor ce au loc în unitate 
şi cărora managerii trebuie să le facă faţă. 
scopul principal al practicării acestor me-
tode constă în creşterea eficienţei activităţii 
managerilor privind coordonarea activită-
ţii salariaţilor şi în antrenarea acestora la 
realizarea obiectivelor propuse de unitate.

o anumită metodă de management 
aplicată într-o unitate economică, solicită 
ca toţi sau aproape toţi managerii să fo-
losească procedeele şi tehnicile specifice 

acesteia, pentru a se putea cuantifica rezul-
tatele şi stabili efectele economice obţinute 
în urma aplicării ei.

Pentru a putea răspunde cerinţelor cre-
ate, întreprinderile trebuie să urmărească 
o perfecţionare continuă prin realizarea 
unor procese bine gândite şi concretizarea 
acestora în programe de dezvoltare econo-
mică pe o perioadă de 3-5 ani „… numai 
o strategie bine formulată va ajuta condu-
cătorul să aloce resursele într-o viziune 
unică şi viabilă, bazată pe competenţele şi 
disfuncţionalităţile interne, pe schimbările 
anticipate în mediu şi mişcările concuren-
ţilor inteligenţi”.

În urma procesului de elaborare a pro-
gramului previzional de dezvoltare a între-
prinderii, pot apărea o mulţime de variante. 
Însă variantele posibile pot fi reduse la trei. 
Vom încerca să le determinăm: Varianta 
i. când rezultatele obţinute sunt mai mici 
decât cele care au fost programate pe baza 
parametrilor obţinuţi, putem conchide că 
la momentul estimării unitatea economică 
în cauză avea posibilităţi reduse pentru o 
activitate sigură de producţie. cauza prin-
cipală a fost lipsa mijloacelor necesare pen-
tru activitatea de producţie. Acest şi alţi 
factori au contribuit la faptul că şi nivelul 
programat nu a fost atât de pronunţat, deşi 
s-a observat o tendinţă de majorare la toţi 
indicatorii nominalizaţi.

de aici reiese necesitatea abordării şi re-
alizării unor măsuri concrete care ar permi-
te obţinerea parametrilor necesari. realiza-
rea lor trebuie prevăzută pentru următorii 
doi ani de activitate. de exemplu, creşterea 
gradată a profitabilităţii vânzărilor depinde 
direct de potenţialul activităţii de producţie 
la nivel de întreprindere şi /sau particulari-
tăţile ramurii respective din economia naţi-
onală. din practica elaborării programului 
previzional de dezvoltare a unităţilor de 
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producţie se recomandă susţinerea ritmu-
lui de creştere al acestui indice la un nivel 
de 2,0–5,0% anual. dacă nu este posibilă 
menţinerea acestui ritm în baza activită-
ţii operaţionale, apoi o anumită creştere a 
profitului întreprinderii poate fi prevăzută 
prin diversificarea acestei activităţi (asi-
milarea altor surse şi obţinerea profitului 
respectiv). În ce priveşte rentabilitatea ac-
tivelor, aici apare necesitatea stringentă de 
a revizui conţinutul şi structura patrimo-
niului întreprinderii pe baza unei inventa-
rieri riguroase a tuturor bunurilor de care 
dispune unitatea economică la momentul 
aprecierii. Aceasta ne va oferi posibilita-
tea, în primul rând, să evidenţiem bunuri-
le, care, pe parcursul ultimilor 3-5 ani, nu 
participă la procesul de producţie şi, re-
spectiv, nu aduc venit sau nu sunt necesare 
întreprinderii date. surplusurile de bunuri 
trebuie vândute şi /sau achitate în contul 
datoriilor curente altor agenţi economici 
sau partenerilor de activitate.

rolul informaţional se consideră ca 
fiind punctul central pentru primirea şi 
expedierea informaţilor necotidiene. con-
tactele iniţiate prin intermediul rolurilor 
informaţionale îl ajută pe manager să adu-
ne şi să primească informaţii. există trei 
roluri informaţionale: rolul supravegheto-
rului, rolul propagatorului şi rolul purtăto-
rului de cuvânt. În rolul supraveghetoru-
lui, managerul studiază mediul în vederea 
culegerii informaţiilor cu privire la schim-
bări, oportunităţi şi la acele probleme care 
îi pot afecta unitatea. rolul propagatorului 
implică furnizarea unor informaţii impor-
tante sau confidenţiale către subordonaţi. 
spre exemplu, preşedintele întreprinderii 
poate informa despre achiziţionarea sau o 
viitoare fuziune, astfel încât nivelurile in-
ventarului să poată fi reduse. În rolul pur-
tătorului de cuvânt, managerul reprezintă 

unitatea în relaţia cu diverse persoane. 
Această reprezentare poate fi pe plan in-
tern, spre exemplu atunci când un mana-
ger pledează pentru un buget de călătorie 
mai mare pentru unitatea sa, sau pe plan 
extern, spre exemplu atunci când un ma-
nager discută poziţia companiei în legătură 
cu emanaţiile de noxe împreună cu o gru-
pare locală care se ocupă de mediu.

conceptul de societate informaţională 
şi, implicit, cel de sisteme inteligente sunt 
astăzi unanim acceptate. se pot sublinia 
patru aspecte: 

•   informaţia este o resursă a organi-
zaţiilor şi a persoanelor fizice, devenind 
principala sursă de bunăstare a firmei şi a 
individului; 

• informaţia stă la baza unor noi ramuri 
economice, în dezvoltare rapidă;

•  informaţia poate fi utilizată în comun 
fără a se consuma;

• dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi 
a sistemelor inteligente revoluţionează ac-
tivităţi fundamentale ale societăţii umane 
(afacerile, învăţământul, guvernarea, ma-
nagementul firmelor).

În general, orice activitate economică 
este constituită dintr-o mulţime de proce-
se, fiecare dintre acestea putând fi definit 
pe baza unui eveniment economic şablon. 
de asemenea, domeniul de aplicaţie al acti-
vităţii economice este caracterizat printr-o 
colecţie de obiecte (consumator, produse, 
resurse). scopul sistemului informatic este 
să modeleze aspectele statice şi dinamice 
ale realităţii economice cu cât mai multă 
acurateţe, ceea ce presupune o analiză şi o 
proiectare perfect adaptate atât ale obiec-
telor, cât şi ale proceselor. În acest scop, al 
doilea nivel al ierarhiei identifică tipurile 
relevante de procese din cadrul sistemu-
lui, iar nivelul al treilea descrie obiectele 
şi     interfeţele care compun sistemul.

CONCLUZIE: Principalele măsuri în-
treprinse în cadrul strategiilor generale, 
aplicate recent, sunt axate pe ridicarea va-
lorii învăţământului naţional prin:

–  implementarea strategiilor şi tehno-
logiilor avansate, conlucrarea cu instituţiile 
similare din ţară şi de peste hotare, în sco-
pul optimizării şi eficientizării activităţii 
instituţiei;

– dezvoltarea etapizată a sistemului in-
formaţional al academiei (depinde de alo-
carea mijloacelor financiare din fondul 
bugetar de stat);

– dezvoltarea bazei de date cu resurse 
umane calificate şi interesate să activeze în 
cadrul instituţiei (va asigura, după finaliza-
rea procesului, selectarea minuţioasă şi opti-
mă a personalului destinat pentru angajare).
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APlicAReA tAXonoMiiloR În PRoceSUl 
de PRedARe-ÎnVăţARe

Elena PAXIMADI *

This paper has described the taxonomies in the cognitive, affective and  psychomotorial 
from different authors prospective. Was presented taxonomy construction, educational objects 
taxonomical model and training stages after Gagnè.

termenul „taxonomie” vine din grecescul „taxis” – aşezare, ordonare, aranjare şi 
„nomos” – lege.

taxonomia este ştiinţa care se ocupă cu studiul de identificare, grupare şi numirea 
organismelor în funcţie de relaţia lor fizică stabilită.

În practică, o taxonomie bună ar trebui să fie simplă, uşor de reţinut, şi uşor de utilizat.
o taxonomie se construieşte pornind de la diferite principii [1, p. 102]: didactic, 

psihologic, logic, funcţional/integralist, al interdependenţelor structural-sistemic dintre 
obiectivele taxonomice ale diferitor domenii (psihomotor, cognitiv, afectiv, motivaţional, 
caracterial).

Începând din 1948, un grup de educatori au început clasificarea scopurilor şi 
obiectivelor educaţiei. intenţia a fost de a dezvolta un sistem de clasificare pentru trei 
domenii:
ü cognitive;
ü  afective;
ü psihomotoriu.
Acest material a fost finalizat în 1956 şi este numit „Bloom’s Taxonomy of the Cognitive 

Domain”.

bloom a identificat şase niveluri 
în cadrul domeniului cognitiv:

ü cunoaşterea;
ü înţelegerea;
ü aplicarea;
ü analiza;
üsinteza;
ü evaluarea.

Pe parcurul anilor bloom împreună 
cu Krathwohl modifică terminologiile:

ü reamintirea;
ü înţelegerea
ü aplicarea
ü analiza
ü evaluarea;
ü crearea.

*  Elena PAXIMADI – lector superior Catedra comunicaţii și informatică, Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”.
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Tabelul 1
domeniul cognitiv (taxonomia lui b. S. bloom, 1956)

nivelul şi definirea lui exemple

cunoaşterea – memorarea pe de rost a 
informaţiei.

reamintirea unei liste de cuvinte, a unui 
an istoric, a denumirii unei lucrări, a unui 
număr, a unui simbol etc. recitarea unei 
poezii. reproducerea definiţiei unui ter-
men a unei clasificări: a unei teorii.

Înţelegerea – reformularea unei informa-
ţii cu propriile cuvinte; extrapolarea unei 
informaţii; rezumarea unui text/comenta-
rea unui text.

reformularea unei definiţii în cuvinte 
proprii; Parafrazarea unei reguli; expri-
marea în cuvinte a unei formule de calcul 
a unui grafic.

Aplicarea – folosirea informaţiei într-o 
nouă situaţie.

Aplicarea unor formule matematice în 
rezolvarea unei probleme: Aplicarea teo-
riilor psihologice ale învăţării în practica 
educativă.

Analiza – divizarea unei informaţii în 
părţile ei constituente; descoperirea, prin 
efort personal, a părţilor componente ale 
unui întreg, a unor relaţii.

descoperirea premiselor care stau la baza 
unui eseu filosofic; identificarea erorilor 
din interiorul unei argumentări.

Sinteza – conceperea a ceva nou prin 
înţelegerea mai multor informaţii.

conceperea unei pledoarii în apărarea 
unui punct particular de vedere exprimat 
într-o dezbatere; Formularea unei teorii. 
conceperea unui plan personal de acţiune.

evaluarea – formularea unei judecăţi de 
valoare asupra unei creaţii.

critica unei teorii a unui text literar, a unei 
creaţii tehnice etc. examinarea validităţii 
interne şi externe a unui experiment.

domeniului afectiv i s-a acordat mai puţină atenţie şi este mai puţin intuitiv decât cel 
cognitiv. Acest domeniu este preocupat de valori, sau mai exact, cu percepţia de probleme 
valoare, şi variază de la simpla conştientizare (recepţie), prin a fi capabil de a distinge va-
lorile implicite printr-o analiză.

taxonomia lui d’Hainaut este cea mai întocmită (1981), care, prin tipologia funda-
mentării pe transferul de concepte şi metodologii a demersurilor intelectuale, se apropie 
mai puţin de cerinţele taxonomice, dar se apropie de logica didactică, necesară pentru 
uşurarea efortului de operaţionalizare a unor obiective educaţionale.

Analiza pe care el o înfăptuieşte pune în evidenţă diferite problemele pe care le implică 
operaţionalizarea obiectivelor domeniului cognitiv şi cele ale domeniului afectiv.

obiectivul pedagogic cu predominanţă cognitivă poate fi descris prin cinci carac-
teristici:

a) obiectul activităţii studentului;
b) natura activităţii studentului;
c) operatorul pus în joc sau solicitat;
d) Produsul activităţii;
e) disponibilitatea componentelor activităţii (operator, obiect produs) în repertoriul 
cognitiv al studentului.

caracteristicile unui obiectiv predominant afectiv sunt:
a) obiectul care va declanşa reacţia afectivă şi situaţia în care este inserat;
b) natura activităţii afective sau a atitudinii studentului;
c) operatorul afectiv;
d) comportamentul potenţial sau răspunsul studentului;
e) disponibilitatea produsă în personalitatea afectivă a studentului.

tehnica de operaţionalizare a lui d`Hainaut are următoarele componente (pentru 
domeniul cognitiv):

1. Activităţile cognitive ale studentului
2. materia (obiecte, produse)
3. gradul de integrare: indică măsura în care o nouă achiziţie „ar putea fi însuşită şi 

pusă în acţiune de cel aflat în procesul educaţiei.”
4. circumstanţele
5. criteriile de succes

Tabelul 2
domeniul afectiv (Krathwohl, bloom, Masia, 1964)

nivelul şi definirea lui exemple

Receptivitate – a conştientiza existenţa, a 
acorda atenţie unei stări.

manifestarea unei atitudini tolerante faţă 
de posibilele diferenţele existente între 
oamenii care aparţin diferitor culturi faţă 
de oamenii care au alte gusturi preferinţe 
artistice etc.
Acceptarea ideii că pot exista puncte de 
vedere diferite de cel personal cu privire 
la valoarea unui lucru/preocupări/teorii; 
disponibilitatea de a asculta cu atenţie ce 
spun alţii în cadrul unei dezbateri.
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Reacţia de răspuns – a încerca să desco-
pere satisfacţia oferită de un nou domeniu 
de activitate/cunoaştere/creaţie; a încerca 
să aprofundeze un fenomen din proprie 
iniţiativă.

exprimarea sentimentului cu privire la 
respectarea unor reguli ale unui joc, chiar 
dacă nu a fost de acord cu ele în totalitate; 
lectura unor cărţi de un alt gen decât cel 
preferat până în acel moment, din dorinţa 
de aprofundare; Acceptarea unei respon-
sabilităţi într-un nou domeniu de activi-
tate; trăirea unui sentiment de satisfacţie 
în realizarea unei activităţi.

Valorizarea – a demonstra un interes 
constant pentru a anumită activitate prin 
probarea unei acţiuni de implicare şi an-
gajare.

A scrie un articol/o scrisoare unui ziar a 
cere cuvântul într-o dezbatere etc. pentru 
a-şi exprima propriile sentimente genera-
te de o problemă controversată; A dori să 
comunice celorlalţi preferinţa personală 
pentru un anumit domeniu; A încerca 
să-i convingă pe alţii de satisfacţiile pe 
care le poate aduce un anumit domeniu 
de activitate cunoaşterea.

organizarea – preocuparea de studiu sis-
tematic a unui domeniu valoric cu preo-
cuparea de conceptualizare de ierarhizare 
a valorilor care îl compun şi de restructu-
rare a sistemului personal de valori.

A încerca definirea caracteristicilor unui 
obiect de artă operele literare, creaţii şti-
inţifice etc. care trezeşte admiraţia perso-
nală. Preocuparea de a desprinde princi-
palele direcţii în care ar trebui să evolueze 
societatea/domeniu de activitate/cerceta-
rea ştiinţifică a unui domeniu s.a. 

caracterizarea – conturarea şi exprima-
rea viziunii personale asupra unui anumit 
univers valoric. În acest univers valoric, 
el poate să-şi exprime aprecieri personale 
şi pertinenţe, bazate pe o cunoaştere pro-
fundă.

Arată încrederea în sine atunci când lu-
crează independent. cooperează în acti-
vităţi de grup (se afişează în echipă). uti-
lizează o abordare obiectivă în rezolvarea 
problemelor. 

Robert Gagnè a fost primul care a integrat o taxonomie a rezultatelor învăţării ce 
include toate cele trei domenii.

În timpul celui de-al doilea război mondial el a fost rugat să instruiască fermierii în 
timp de 30 de zile în loc de 2 ani, ca să mânuiască avionul.

robert gagnè publică lucrarea Condiţiile Învăţării în 1965, în care a fost elaborată 
analiza obiectivelor de învăţare şi în care diferite categorii ale obiectivelor învăţării au 
fost corelate cu moduri de proiectare a instruirii corespunzătoare.

el identifică cinci tipuri majore de învăţare, fiecare necesitând diferite tipuri de in-
struire.

1. informaţii verbale – exemplu: învăţarea alfabetului.
2. capacităţilor intelectuale – exemplu: adunare şi scădere.
3. strategii cognitive – exemplu: raţionamente inductive şi deductive; explorarea ac-

ţiunea unui magnet.
4. Atitudini – exemplu: modul în care se simte cu privire la lectură o carte.
5. Abilităţi motorii – exemplu: fixarea butoanelor sau să desfăşoare o triplă de pe 

bordul de scufundare. 
Această teorie necesită un set de condiţii de învăţare optimizată, de retenţie, transfe-

rul de cunoştinţe, considerând că există mai multe tipuri sau niveluri de învăţare.

Tabelul 3
etapele instruirii (după gagnè)

StRUctURA lecţiei etAPele inStRUiRii

ecranul titlu captarea atenţiei

segmentul de introducere studentul este informat asupra 
obiectivelor lecţiei

Prezentare generală
obiectivele studentului

materialele lecţiei

obiectivele lecţiei stimulează rememorarea

lista cu termeni specifici Prezintă materialul

tutorialul ecranul introductiv
oferă ghidare în procesul de învăţare

ecrane cu informaţii

ecrane cu activităţi
revizuirea materialului

reacţia inversă

Practica
Verifică (evaluează) performanţa

testare

raport asupra performanţelor Atestarea performanţelor

e.J. simPson a elaborat taxonomia în domeniului psihomotor ce cuprinde 5 clase 
comportamentale, ordonate după criteriul gradului de stăpânire a unei deprinderi motri-
ce. de către Harrow în 1972, a fost formulată o nouă taxonomie a acestui domeniu.



STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ REVISTA MILITARĂ   nr. 2 (6)  2011 

68 69

Tabelul 4 
domeniul psihomotor (Harrow, 1972)

nivelul şi definirea lui exemple

1. mişcări reflexe – a răspunde la 
un stimul în mod involuntar, fără a 
premedita mişcarea.

mişcarea de evitare a ciocnirii de un 
obstacol neaşteptat;
schimbarea centrului de echilibru al 
corpului pentru a menţine echilibrul.

2. mişcări de bază – a realizat în mod 
voluntar mişcări simple cu un anumit 
scop.

mersul,
scrisul.

3. Abilităţi perceptive – a răspunde în 
mod adecvat unei informaţii provenite 
de la un organ de simţ

A urmări cu privirea mişcarea unui 
obiect;
realizarea coordonării ochi-mână.

4. Abilităţi fizice – formarea unor 
abilităţi legate de rezistenţă, putere, 
flexibilitate şi agilitate în realizarea 
mişcărilor.

A alege o distanţă lungă;
schimbarea rapidă a direcţiei de 
mişcare.

5. deprinderi motrice – realizarea unui 
ansamblu de operaţii cu un anumit grad 
de îndemânare sau măiestrie.

Înotul;
lovirea mingii de fotbal;
mânuirea unei unelte.

6. comunicare nonverbală – 
transmiterea sentimentelor prin mişcări 
ale corpului

Pantomima;
dansul.

taxonomia lui e. J. Simpson (pentru domeniul psihomotor) arată gradul de stăpâ-
nire a unei deprinderi pentru a-i îndeplini o activitate motorie.

sunt stabilite şapte niveluri dintre care ultimele două nu au mai fost dezvoltate de 
autor:

1.  Perceperea – stimulare senzorială, de selecţie,
2.  dispoziţia – emoţională, fizică,
3.  răspunsul dirijat (reacţia) – imitaţie,
4.  Automatismul,
5.  răspunsul complex – performanţă automată,
6.  Adaptarea,
7.  creaţia.
bloom nu a finalizat lucrările în domeniul psihomotoriu, dar dave a prezentat o ver-

siune mai uşoară.

imitaţie – observarea şi imitarea individului după altă personalitate. Performanţa 
poate fi de calitate scăzută. exemplu, copierea unei opere de artă.

Manipularea – Fiind capabil de a efectua anumite acţiuni, urmând instrucţiunile şi 
practică. exemplu, crearea unei lucrări de sine stătător după orele ascultate.

Precizia – sunt puţine greşeli evidente. exemplu, editarea şi reeditarea informaţiei, în 
aşa mod încât să fie foarte clară şi explicită.

Articularea – acţiuni coordonate, realizarea armoniei şi a coerenţei interne. exemplu, 
producerea unui film care implică muzica, teatru, culoare, sunet etc.

naturalizare – având în nivel ridicat de performanţă devin naturale, fără a fi nevoie 
să se gândească prea mult la acesta. exemplu, michael Jordan joacă baschet, nancy lopez 
lovind o minge de golf etc.

taxonomia după diferiţi autori oferă o structură utilă pentru clasificarea obiectivelor 
de învăţare. taxonomiile reprezintă, pentru cadrele didactice, un mijloc de a obţine cu-
noştinţe mai multe despre obiective şi de diferenţiere a obiectivelor în funcţie de vârstele 
şi abilităţile diferite ale studenţilor.

Tabelul 5 
Modelul taxonomic al obiectivelor pedagogice

domeniul psihomotor
(simpson)

domeniul cognitiv
(bloom)

domeniul afectiv
(Krathwohl)

Reacţie complexă evaluare caracterizare

ü a se adapta la...
ü a crea
ü performanţă automa-
tizată

ü a judeca
ü a argumenta
ü a valida
ü a evalua
ü a compara
ü a standardiza

ü a revizui
ü a schimba
ü a completa
ü a dirija
ü a rezolva
ü a evita
ü a colabora
ü a rezista

Automatism Sinteză organizare

ü    a executa
ü    a avea deprinderi de ...

ü a scrie
ü a relata
ü a produce
ü a propune
ü a sintetiza
ü a planifica
ü a proiecta
ü a deriva
ü a formula

ü a discuta
ü a abstrage
ü a compara
ü a teoretiza
ü a organiza
ü a defini
ü a formula
ü a omogeniza



REVISTA MILITARĂ   nr. 2 (6)  2011 STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

70

Reacţie dirijată Analiză Valorizare

ü a imita
ü        a descoperi un             

procedeu
ü a descoperi
ü a răspunde la..

ü a distinge
ü a identifica
ü a recunoaşte
ü a analiza
ü a structura
ü a compara
ü a deduce
ü a detecta
ü a căuta

ü a-şi spori
ü competenţa prin ...
ü a renunţa
ü a protesta
ü a subvenţiona
ü a argumenta
ü a dezbate a nega

dispoziţie Aplicare Reacţie/răspuns

ü a cunoaşte 
instrumente ...
ü a lua atitudine ...
ü a fi dis să ...
ü a dori să ...

ü a aplica
ü a generaliza
ü a utiliza
ü a se servi de ...
ü a alege
ü a clasifica
ü a restructura

ü a se conforma
ü a oferi spontan
ü a-şi petrece timpul  
liber într-o activitate
ü a aplauda
ü a urma
ü a aproba
ü a discuta
ü a practica

Percepere Înţelegere Receptare

ü a auzi
ü a vedea
ü a pipăi
ü a gusta
ü a mirosi
ü a simţi

ü a transforma
ü a ilustra
ü a redefini
ü a interpreta
ü a determina
ü a reorganiza
ü a explica
ü a demonstra
ü a extinde
ü a estima

ü a diferenţia
ü a scăpa
ü a izola
ü a accepta
ü a acumula
ü a combina
ü a alege
ü a asculta
ü a controla

cunoaştere

a defini
a recunoaşte
a enumera
a aminti
a distinge
a identifica

În învăţământul contemporan noua calitate a raporturilor afective care se stabilesc în-
tre profesor şi studenţi, tinde să evite traumele psihice, solicită profesori care să posede 
trăsături de personalitate, cum sunt; autoritate reală (dobândită prin profesionalism, mo-
ralitate, flexibilitate), nu impusă prin diferite forme de constrângere; tact pedagogic.

eficienţa predării ţine de, cum profesorul reuşeşte să trezească motivaţia studenţilor 
săi pentru problemele propuse spre studiu şi pentru disciplina de învăţământ predată.
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ARMAtA SoVietică ÎntRe concePt, 
StRUctURă Şi ideologie (Anii 1970)

Ion XENOFONTOv *

In the postwar period, in the comunist coutries, the army was approached as a conquest 
and power protection tool, where the army would act in the society transformation direction 
and the economic changes as well. That is why the military and industrial complex was a 
main within the comunist system. The official propaganda focused on the society mobilization 
in front of the enemy, even though the enemy was located outside the borders of the state.

iStorie și artă militară

* Ion XENOFONTOV – dr., cercetător științific, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

În perioada postbelică, în ţările comu-
niste, armata constituia un instrument de 
cucerire și de protecţie a puterii, ea acţio-
nând, totodată, şi în sensul transformării 
societăţii şi al schimbărilor din economie  
[1, p. 68]. de aceea, nu întâmplător, com-
plexurile, militaro-industriale erau mize 
ale puterii în cadrul sistemului comunist.  
[1, p. 70]

constituirea unor centre de polarităţi 
(înglobând şi sateliţii acestora) va avea o 
influenţă considerabilă în dinamica struc-
turilor militare internaţionale. Forţa nucle-
ară, cursa înarmării, confruntările militare 
vor fi caracteristicile unei lumi suspecte, 
pregătite oricând să facă faţă unei inter-
venţii străine. Arma nucleară, fiind în po-
sesia unui număr restrâns de state (cinci), 
rămâne totuşi prioritatea celor două mari 
puteri nucleare – uniunea sovietică şi sta-
tele unite – ,,ceea ce desemnează o bipo-
laritate nucleară” [2, p. 47]. cincisprezece 
ani după cel de-al doilea război mondial, 
marile puteri cheltuiau de patru ori mai 
mult pentru cercetări şi dezvoltare în sco-
puri militare decât în perioada războiului  
[3, p. 24]. conform datelor onu, bugetul 

militar în plan mondial a atins apogeul 
în anul 1978 şi constituia 400 mld. dolari 
americani  [4, p. 17]. În anii 1960–1980, to-
talul cheltuielilor militare s-a cifrat la cca 9 
000 miliarde dolari suA. mai mult, ritmul 
creşterii acestor cheltuieli nu era constant, 
înregistrându-se perioade tot mai scurte 
în care ele s-au dublat. Au fost necesari 12 
ani (1960–1972) pentru o dublare a chel-
tuielilor militare, iar în perioada următoa-
re – numai 6 ani (1972–1978)  [3, p. 19]. 
conform cercetătorilor români c. morariu 
şi c. codiţă, după 1945, în lume au fost în-
registrate, până la sfârşitul anului 1982, 156 
războaie, dintre care cele mai multe s-au 
desfăşurat în Asia – 62, inclusiv 31 în ori-
entul mijlociu, 17 în partea de sud-est etc. 
[5, p. 52–70]. o sumară trecere în revistă a 
acestor cifre înclină spre definirea perioa-
dei postbelice cu termenul metonimic de 
pace înarmată. e necesar de accentuat însă 
că, în pofida tuturor disensiunilor, ome-
nirea a reuşit să evite izbucnirea unui nou 
război mondial. s-a conştientizat faptul că, 
prin folosirea armelor contemporane, s-ar 
fi precipitat distrugerea ambilor adversari 
şi aceasta ar fi generat o catastrofă mondi-

ală. În lumea occidentală, modelarea men-
talităţilor colective în vederea pregătirii 
unei noi conflagraţii mondiale s-a dovedit 
destul de dificilă – memoria colectivă, încă 
destul de proaspătă (generaţia părinţilor, 
a bunicilor), a format o opinie publică in-
ternaţională ostilă războiului, iar noua ge-
neraţie tindea să abordeze ,,un stil de viaţă 
relaxat” [6, p. 157]. 

În anii 1970, relaţiile internaţionale s-au 
configurat într-o nouă fază, determinată în 
literatura de specialitate prin conceptul des-
tindere. s-au conturat condiţiile necesare 
unui dialog de nivel interstatal şi intercon-
tinental, dialog de creare a unui mecanism 
de reglementare paşnică a diferendelor in-
ternaţionale. cel mai important eveniment 
în acest context l-a reprezentat desfăşurarea 
lucrărilor conferinţei pentru securitate şi 
cooperare în europa (csce), între 30 iu-
lie şi 1 august 1975 la Helsinki. cei 33 de 
conducători de state participante au sem-
nat Actul final, care prevedea, printre altele: 
nerecurgerea la forţă sau la ameninţarea cu 
forţa, inviolabilitatea frontierelor, reglemen-
tarea pașnică a diferendelor, neamestecul în 
treburile interne1. Actul final al csce s-a do-
rit un mecanism de aplanare a multiplelor 
conflicte interstatale, însă trebuie specificat 
că, alături de alte organisme internaţionale 
(onu, mişcarea de nealiniere etc.), csce 
nu a reuşit să aplaneze întotdeauna disensi-
unile, deoarece interesele unor ţări sau lideri 
politici deseori contrazic normele de drept 

internaţional. nu putem trece cu vederea 
nici cazurile din istorie când marile puteri, 
în scopul apărării propriilor interese şi întru 
extinderea influenţei globale, au promovat 
o serie de doctrine ce îmbrăcau forma unor 
aşa-zise ajutoare, interese vitale pentru stat, 
pentru legitimarea acţiunilor în politica 
mondială – doctrina Brejnev în urss,2 doc-
trina Carter în suA3 ş.a.

un aspect important al destinderii îl 
reprezintă ameliorarea relaţiilor sovieto-
americane. În acest sens, au fost semnate 
40 de documente ce marcau baza unei coe-
xistenţe paşnice  [7, p. 131]. Formarea unui 
climat favorabil pentru abordarea unor 
chestiuni de nivel internaţional, conştien-
tizarea unui eventual dezastru mondial au 
fost catalizatorul principal al contrastului 
apropiere–îndepărtare, relaţie a două lumi 
opuse, una capitalistă şi cealaltă comunistă. 
măsurile politice veneau să reglementeze si-
tuaţia tensionată de pe mapamond, însă, în 
pofida acestui fapt, conservatorismul elitei 
politice sovietice, conduse de o doctrină ce 
nu mai corespundea situaţiei, avea să dea o 
nuanţă duplicitară mesajului politic. deşi 
Kremlinul declara un discurs pacifist  [8], 
în realitate promova o atitudine ofensivă  [9, 
p. 225]. la 24 februarie 1976, l. i. brejnev, 
secretarul general al cc al Pcus al urss, 
concentrat pe politica externă (chestiunile 
interne erau gestionate, în mod special, de 
Al. n. Kosâghin, preşedintele consiliului 
de miniştri al uniunii sovietice) şi întărirea 

1 mai detaliat vezi: Conferinţa pentru Securitate și Cooperare în Europa, bucureşti, editura Poli-
tică,1975, p. 282-289.

2 conform doctrinei Brejnev, statele socialiste urmau să vină în ajutor altor state socialiste ame-
ninţate de ,,forţe reacţionare”. despre doctrina Brejnev, a se vedea Pravda, 26.09.1968, p. 2.

 3 Potrivit doctrinei Carter, golful Persic se considera drept regiune de o importanţă vitală pentru 
suA.

4 l. i. brejnev însuşi era un obsedat al imaginii personale de militar. conform modelului lui stalin, 
în anul 1976 a devenit singurul lider de partid care a primit gradul de mareşal al urss. Făcea paradă cu 
medaliile sale, pe care le purta cu orice ocazie. un banc în vogă circula în moscova: lui brejnev i se efectu-
ase o intervenţie chirurgicală pentru lărgirea pieptului, ca să poată expune toate decoraţiile. Vezi Thomas 
Parrish, Enciclopedia războiului rece, bucureşti, univers enciclopedic, 2002, p. 51.
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armatei sovietice4, afirma: ,,destinderea în 
niciun caz nu transformă şi nici nu poate 
transforma sau schimba legile luptei de 
clasă. nimeni nu se poate baza pe faptul 
că, în condiţiile destinderii, comunismul 
va accepta exploatarea capitalistă..., prin-
cipiul de neintervenţie în chestiunile altor 
state, respectarea independenţei şi suvera-
nităţii lor constituie o condiţie esenţială a 
destinderii. nu ne eschivăm să spunem că 
vedem în destindere o cale mai favorabilă 
şi paşnică de construcţie a socialismului şi 
politicului. Aceasta încă o dată demonstrea-
ză faptul că socialismul și pacea sunt insepa-
rabile (s.n.)” [10, p. 694]. mesajul politic al 
liderului sovietic conţinea şi nişte obiective 
ideologice: de a pregăti societatea pentru 
situaţii excepţionale. Pentru sovietici acest 
fapt ,,nu e decât un alt mijloc de a spori 
cuceririle socialismului pe seama capitalis-
mului” [11, p. 515, nota 13]. În conceptul 
sovietic, imaginarul alterităţii, atât în sfera 
politicii interne, cât şi în cea internaţională, 
îl reprezenta răul (capitalismul), care trebu-
ia distrus prin orice mijloace. În opinia lui 
daniel Pipers, în deceniul opt, la apogeul 
puterii sovietice şi al expansiunii ei terito-
riale, teoria antiimperialistă a conspiraţiei 
a dobândit o prezenţă extraordinară  [12, 
p. 153]. Acelaşi autor menţionează: ,,con-
spiratismul mai creează un climat belicos, 
ce împinge populaţia la război şi poate crea 
iluzia de forţă care să ducă la un război” 
[12, p. 245]. consideraţiile respective au 
fost demonstrate cu lux de amănunte de 
experienţa sovietică. În a doua jumătate a 
anilor 1970, atmosfera de suspiciune, de 
tensiune dintre cele două puteri antagonis-
te avea să alunece spre o nouă răcire a re-
laţiilor. opinia publică americană avea, în 
linii generale, o imagine negativă referitoa-
re la urss [13, p. 17]. În acelaşi perimetru, 
uniunea sovietică trăia iluzia unei grando-

manii. În anul 1979, i. V.  Andropov decla-
ra cu emfază că occidentul era constrâns 
la destin dere graţie raportului de forţe în 
plan mondial, favorabil socialismului [14, 
p. 29]. imobilitatea sovieticilor în gândi-
rea politică internaţională, schimbarea 
echilibrului de forţe, încălcarea principi-
ilor expuse în Actul final al csce etc. au 
constituit parametrii esenţiali ce au dat 
ton pulsului internaţional. 

În uniunea sovietică, în congruenţă cu 
factorul politic evolua şi cel militar. statul 
sovietic, aflat sub euforia de învingător în 
cel de-al doilea război mondial, şi-a con-
solidat poziţiile, incluzând toate caracteris-
ticile militarismului, ca regim politic care 
se sprijinea pe forţa armată, cu cele trei 
componente: expansionism, revanşardism 
şi activitate camuflată [15, p. 21, 52]. În 
construcţia militarismului s-a aplicat şi o 
terminologie specifică, marcată de un lim-
baj conflictual, cu valenţe ale unei identi-
tăţi socioculturale violente [16, p. 240-241, 
271–273]. renumitul sovietolog francez 
nicolas Werth consideră că ,,ponderea ar-
matei a cântărit greu în opţiunile politice şi 
economice, ca în şi cele ale politicii externe 
a urss în anii 1965–1985” [17, p. 70].

din perspectiva istorică a sovieticilor, ar-
mata, arsenalul militar constituiau un mijloc 
de a se impune şi de a intimida adversarul. 
experţii occidentali au constatat faptul că ru-
sia (inclusiv sovietică) ultimelor două secole 
a deţinut un număr substanţial de soldaţi, 
ruşii ,,se aşteptau mereu să fie atacaţi” [18, 
p. 86]. obiectivul major al sovieticilor era 
acela de a se prezenta superiori din punct 
de vedere militar adversarilor, iată de ce, 
în anul 1979, n. V. ogarkov, şeful marelui 
stat-major al Forţelor Armate ale urss, în 
scopul descurajării occidentului, declara 
patetic faptul că ,,uniunea sovietică a do-
bândit superioritate militară asupra suA, 

continuând să o menţină, că ele se vor afla 
sub această ameninţare şi ar fi bine să se 
resemneze în faţa situaţiei create” [19, p. 
29]. uniunea sovietică, marcată de sindro-
mul puterilor mari  [20, p. 538–540] şi în-
conjurată de o „salbă de state clientelare”, 
deţinea o armată considerată nu doar forţa 
capabilă să menţină securitatea urss, ci şi 
o ,,garanţie a securităţii tuturor ţărilor din 
lagărul socialist” [21, p. 29].

În urma anexărilor, urss şi-a extins 
teritoriul, iar spaţiul inclus forţat urma să 
fie ,,protejat de armată”. structura militară 
era creată în scopul de a asigura formarea 
unui brâu de siguranţă mobil atât în faţa 
pericolului intern, cât şi extern. Astfel, pe 
teritoriul rss moldoveneşti erau dislo-
cate o serie de unităţi militare ale armatei 
sovietice. În anul 1956 s-a format Armata 
a 14-a, în componenţa căreia intrau 4 di-
vizii: 3 infanterie (86 dislocată în bălţi, 59 
dislocată în tiraspol, 14 dislocată în bel-
gorod-dnestrovsk) şi 1 mecanizată (69 
– bolgrad). Alături de unităţile Armatei a 
14-a, în moldova mai existau componente 
ale Armatei a 5-a de aviaţie, ce subordo-
na nemijlocit direcţiei districtului militar 
odessa (escadrila 56 elicoptere şi escadrila 
5 avioane de recunoaştere). regimentul 86 
de avioane de vânătoare dislocat în măr-
culeşti făcea parte din infrastructura 119 a 
flotei din marea neagră, iar regimentul 300 
de desant din centrul chişinău era parte a 
diviziei 98 de desant dislocată la bolgrad. 
mai târziu, baza tehnico-materială a aces-
tor unităţi a fost folosită în procesul de or-
ganizare a unităţilor Armatei naţionale a 
republicii moldova  [22]. 

sistemul militar de tip socialist inclu-
dea: instituţii şi forme de conducere milita-
ro-politice; forma de organizare a forţelor 
armate (regulate), permanente şi neperma-
nente; recrutarea şi completarea forţelor 
armate, formarea cadrelor necesare ale for-

ţelor armate; pregătirea şi educarea forţelor 
armate; mobilizarea potenţialului militar; 
instituţiile şi organizaţiile social-economi-
ce cu destinaţie militară şi care concură 
la asigurarea forţelor armate, sistemul de 
asigurare militară. mecanismul de recruta-
re-încorporare cuprindea un ansamblu de 
activităţi şi relaţii între diferite organe mili-
tare şi civile, în scopul completării unităţi-
lor militare cu tineri conform necesităţilor 
instruirii [23, p. 24–25].

Profilul conceptual-ideologic al dis-
cursului politic sovietic din anii 1970 a 
marcat valenţele unei ideologii militare, 
orientate spre un sistem de valori şi idei 
cu tangenţe în aria ,,obţinerii victoriei în 
război”, fapt reflectat în doctrina militară a 
ţării, în regulamente şi documente militare 
etc. [24, p. 375]. rolul armatei sovietice, în 
condițiile în care ,,războiul mondial nu era 
inevitabil” [25, p. 6] îl constituia „neutrali-
zarea intervenţiei americane” [26, p. 20], de 
aceea se punea accent pe „întărirea capaci-
tăţii de apărare şi de creştere a potenţialului 
de luptă” [27, p. 28].

conceptualizarea formării armatei so-
vietice era profund marcată de evenimen-
te „fondatoare” ale statului sovietic. Atât 
în urss, cât şi în alte țări socialiste [28, 
p. 10] se punea accent pe unitatea dintre 
armată şi partid. În mai 1965, cu ocazia 
celebrării a celei de a XX-a aniversare a 
victoriei din 1945, s-a subliniat „uniunea 
indefectabilă dintre Partid şi forţele ar-
mate ale urss” [29, p. 69]. la 7 mai 1976, 
l. i. brejnev, luând titlul de mareşal, esti-
ma în mod solemn convergenţa sau chiar 
simbioza intereselor partidului şi ale Ar-
matei [29, pag. 70]. Într-o carte publicată la 
chişinău în 1976 se menţiona că „Armata 
sovietică este opera marii revoluţii soci-
aliste din octombrie. ea a apărut ca o ar-
mată a muncitorilor şi ţăranilor eliberaţi de 



STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ REVISTA MILITARĂ   nr. 2 (6)  2011 

76 77

cătuşe, ca o armată a primului stat socialist, 
care şi-a asumat cele mai bune tradiţii ale 
norodului ei. crearea şi dezvoltarea Arma-
tei sovietice şi Flotei este indisolubil lega-
tă de activităţile Partidului comunist, de 
numele marelui lenin. V. i. lenin a creat 
teoria cu privire la apărarea Patriei socia-
liste, a determinat rolul istoric, caracterul 
şi principiile organizării armatei proleta-
riatului care a biruit” [27, p. 2]. totodată, 
,,strategia militara sovietică”, identificata 
ca un ,,sistem de cunoştinţe istorice despre 
legile obiective ale războiului”, era promo-
vată în numele ,,intereselor de clasă” [30, p. 
32]. omogenitatea societăţii sovietice, ,,an-
gajate pe calea construcţiei socialiste”, se 
considera că are un impact şi asupra ,,întă-
ririi forţelor armate” [31, p. 102–103]. Prin 
urmare, şi discursul oficial referitor la rolul 
armatei sovietice avea să fie în conexiune 
directă cu direcţiile politice trasate de Par-
tidul comunist al urss.  

În scopul îndoctrinării şi mobilizării 
resurselor umane se punea accent pe in-
struirea şi educarea trupelor [32, p. 14]. În 
literatura propagandistică a perioadei se 
prezenta „grija” deosebită a partidului faţă 
de cadrele militare: „Forţa principală care 
determină puternicia armatei şi flotei o for-
mează oamenii, cadrele. de conştientizarea 
lor, de măiestria lor de luptă, de gradul de 
disciplină, de atitudinea faţă de obligaţi-
uni şi de străduinţa lor depinde capacita-
tea de luptă şi starea de a fi gata de luptă 
a trupelor. datorită grijii partidului, forţele 
noastre armate dispun de minunate cadre 
de comandă, politice şi tehnico-inginereşti, 
capabile să traducă cu fermitate în viaţă 
politica partidului, să conducă cu pricepere 
efectivul de soldaţi, să-l instruiască şi să-l 
educe, şi dacă va fi nevoie să-l ducă în luptă 

şi să învingă orice agresor” [27, p. 30]. ro-
lul armatei era argumentat şi prin necesi-
tatea de „a păzi de nădejde munca paşnică 
a oamenilor sovietici..., munca creatoare a 
norodului care construieşte comunismul”. 
Armata sovietică era apreciată ca „bastion 
al socialismului”, aflată „în serviciul Parti-
dului” [33, p. 26–101].

În scopul pregătirii viitorilor ostaşi ai 
armatei sovietice, pentru aceştea se orga-
nizau diferite activităţi: se celebra ,,Ziua 
recrutului”, se afişau panouri de onoare ale 
ostaşilor pământeni, în şcoli activau ,,fa-
cultăţi ale viitorului ostaş”, în centrele ra-
ionale  – ,,universităţi populare de educaţie 
militar-patriotică” în frunte cu un rector – 
comisar-militar [34, p. 9–17].

În cadrul instruirii militarilor se punea 
accent pe memoria celui de-al doilea răz-
boi mondial, act „transformat într-un spec-
tacol propagandistic” [35, p. 16]. in şcoli se 
organizau întâlniri cu veteranii celui de-al 
doilea război mondial sub genericul ,,două 
generații – două destine” [33, p. 17]. 

după recrutare tinerii erau instruiţi în 
unităţile militare din urss, care reprezen-
tau un tip de efebii contemporane. Alături 
de pregătirea fizică, care includea o gamă 
variată de exerciţii fizice şi abilităţi în ma-
nevrarea tehnicii militare, se punea accent 
pe pregătirea ideologică a recruţilor. in-
strucţia militară, în plan politico-ideolo-
gic, era susţinută în unităţile militare de 
către un politruk (zampolit)5 – ofiţer ce 
susţinea, săptămânal, peatiminutka (şedin-
ţa de cinci minute) –, furnizând informaţii 
despre politica internă şi externă a uniu-
nii sovietice. instructorii politici erau 
selectaţi în mod minuţios, atenţionându-
se asupra pregătirii lor profesionale  [36, 
p.  198].

5  locţiitorul comandantului pentru lucrul cu efectivul.

Activitatea ideologică în cadrul Forţele 
Armate ale urss era susţinută în unităţi 
militare de resurse umane special antrena-
te (politruci), organizaţii comsomoliste şi 
comuniste etc., care aveau drept scop ino-
cularea ideilor marxist-leniniste, educarea 
în spiritul ideilor comuniste, de ,,apărare a 
Patriei socialiste”. erau prevăzute o serie de 
acţiuni teoretice, de propagandă, de dise-
minare a ideologiei comuniste, de cultura-
lizare etc. chintesenţa discursului ideolo-
gic era ,,inocularea în conştiinţa militarilor 
sovietici a ideilor marxist-leniniste, expli-
carea politicii partidului, formarea unei 
conştiinţe a datoriei militare, mobilizarea 
la executarea sarcinilor”  [37, p. 282].

Aceste linii ale propagandei sovieti-
ce, marcate de suprasolicitări patriotice, 
aveau drept scop „mascarea dificultăţilor 
vieţii cotidiene, sporită în prestigiul ei 
graţie priorităţii date cheltuielilor milita-
re, care permiteau ţării să ducă o politică 
internaţională de supraputere” [29, p. 70]. 
menţinerea anxietăţii, catalizată de perce-
perea unor pericole, era folosită de Parti-
dul comunist şi pentru alungarea gându-
rilor de la situaţia economică dificilă (în 
anul 1975, economia sovietică a jalonat o 
cotă de creştere zero [38, p. 88–89]), de la 
problemele naţionale  [39, p. 10] sau de la 
abuzurile regimului, iar expansiunea mili-
tară disimula primii indici de regresiune a 
nivelului de trai al populaţiei6. 

liderii politici sovietici au recurs la 
propaganda militantă ce folosea un limbaj 

acerb şi de altercaţie la adresa adversaru-
lui. Ajutorul internaţional din lagărul so-
cialist împotriva imperialismului, lupta de 
clasă – reprezintă noţiuni ce instigă la vi-
olenţă, iar mecanismul coercitiv al dezin-
formării a reprezentat un mijloc de luptă 
în profilul strategiei directe şi indirecte a 
statelor totalitare. Propaganda oficială s-a 
cristalizat pe dimensiunea de mobilizare a 
societăţii în faţa adversarului, chiar dacă 
inamicul se afla în exteriorul ţării. un rol 
important în asigurarea acestui mecanism 
complex l-a avut armata sovietică, implicit 
şi moldovenii mobilizaţi în componenţa 
acesteia. Pregătirea ideologică a recruţilor 
era marcată de conexiunea dintre trecutul 
trăit individual şi colectiv, ritualul statal şi 
istoric, care era efectuat prin intermediul 
aniversărilor jubiliare, comemorărilor, 
programelor şcolare, filmelor artistice, 
mass-media etc. ce conţineau un discurs 
militant, de pledoarie a eroismului pen-
tru apărarea Patriei sovietice şi disponibil, 
în virtutea acelor idealuri, la fapte eroice. 
Plasată în contextul unei comunicări em-
patice, generaţia tânără, pe fundalul unui 
conflict latent cu generaţia în vârstă, era 
anchilozată şi frustrată că nu a participat 
în cel de-al doilea război mondial, pen-
tru a se remarca prin acţiuni de eroism. 
Pentru tinerii sovietici, acest raţionament 
propagandistic a marcat tendinţa unei 
convenţii social-politice – garanţia de a 
deveni, ca soldat, în cercul bărbaţilor veri-
tabili.

 6  referitor la mecanismul aplicat de autorităţi în conflictele militare, a se vedea dona tudor, 
Manipularea opiniei publice în conflictele armate, cluj-napoca, dacia, 2001, p. 184.
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PARticUlARităţi   leXico-SeMAntice   Ale 
teRMeniloR  MilitARi  din  ePocA  MedieVAlă

Marin BUTUC *

The Romanian military terminology  establishes  among a  range of lexical means of the 
military domain, that is characterized not only through some specific terms that convey  
various meanings, individualized lexical and semantically that have to differentiate from the 
general-use word-category, but  namely that the special category of military terms suppose 
to have  direct and open relation with the general-use word-category. On the  background of 
the of this specialized military lexicon   in interaction with the words of general use it is to 
understand how functions and establishes a specialized lexical system, in this case the system 
of Romanian military terminology.

În textele româneşti medievale dispu-
nem de o mulţime de cuvinte şi expresii 
speciale, care reprezintă limbajul profesi-
onal militar al epocii. lexicul specializat 
militar, prin rădăcinile lui, este strâns le-
gat de vorbirea orală, de stilul popular, cu 
care, împreună, făceau parte din vocabu-
larul limbii române literare vechi. lexicul 
popular era principala sursă a lexicului 
specializat militar, dar şi a lexicului literar 
românesc, în general [1, p. 175]. la drept 
vorbind, limbajul militar medieval era al-
cătuit din termeni cu un grad de specializa-
re ridicat (tun, suliţă, balimez, ghebhanea, 
aga, armaș ş.a.), dar, în general, era alcătuit 
şi din termeni a căror semnificaţie milita-
ră poate fi determinată numai din contex-
tul vorbirii; în alt context aceşti termeni 
puteau manifesta o altă semnificaţie. din 
această cauză, semnificaţia lexico-militară 
a multor termeni este identificată mai mult 
pe baza contextului verbal al scrierilor 
de limbă română veche. Astfel, în cadrul 
termnologiei militare vechi, întâlnim ter-
meni aflaţi într-o relaţie indispensabilă cu 

fondul principal lexical. de exemplu: ver-
bul a bate avea semnificaţia cotidiană de 
„a lovi”: „iar ei să ruga să nu-i împungă, ce 
să-i bată cu biciuşcile ...” [2, p. 18].  totoda-
tă, verbul respectiv are şi semnificaţii mili-
tare - „a împuşca” şi „a lupta”: „după patru 
ceasuri ce începuse a bate puşcile în căzaci 
...”. [3, p.  74]. cu semnificaţia de „a lupta” îl 
atestăm la ion neculce: „Şi-au întrebat Şte-
fan-vodă pre sihastru ce va mai face, că nu 
poate să să mai bată cu turcii ...” [2, p. 16]. 
o atare situaţie o are şi substativul aripă, 
care, pe lângă semificaţia de „organ al pă-
sărilor, al unor insecte şi al unor mamifere”, 
mai avea şi o semnificaţie militară „extre-
mitate a unui corp de armată; flanc”: „deci 
întâi aripa oştii noastre, moldovei, au pur-
ces în răzsipă.” [3, p. 168]. 

În terminologia militară medievală este 
însă întâlnit şi fenomenul sinonimiei, care 
era determinat atât de frecventele împru-
muturi din alte limbi, în urma diverselor 
contacte militare cu alte popoare, cât şi de 
instabilitatea terminologiei militare vechi. 
sinonime sunt termenii greime/grosime/

temei în următoarele exemple: „Şi aşe, cu 
aceste nădejdi, ş-au pornit greimea oştii în 
gios de la râga” [2, p. 198]; „Şi într-acele 
băşti au scos şi Zamoyschii oastea leşască 
împrotiva grosimei cei tătărăşti.” [3, p. 27]; 
„Ş-au agiunsu temeiul oştii sale, pedestri-
mea, adusă tocma de la râga ...” [2, p. 210]. 
În aceste exemple termenii în cauză expri-
mă noţiunea de „grosul unei armate”, care 
era denumită astfel în epoca medievală. În 
limba română veche întâlnim o mulţime 
de alte exemple de sinonime ce denumeau 
una şi aceeaşi noţiune militară; de exemplu 
termenii harţă/luptă/bătaie cu sensul de 
„război”; a împroșca/a bate cu semnificaţia 
de „a împuşca”; plean/dobândă denumea 
prada de război obţinută în urma unei in-
cursiuni; oaste călare/călărășime cu sensul 
de „cavalerie” etc.

Pe lângă termeni-sinonime, sunt ates-
taţi în limbajul militar medieval şi terme-
nii-omonime, care erau o realitate existentă 
în cadrul terminologiei militare vechi. de 
exemplu, termenul steag denumea o veche 
unitate militară mai mică, având drapel 
propriu (trupă mică de oameni înarmaţi). 
cu sensul de unitate militară îl întâlnim 
la ion neculce: „Şi pusesă trei steaguri de 
lefecii moldoveni ...” [2, p. 99]. Pe lângă 
această semnificaţie mai însemna şi drapel, 
fanion: „...cetele de oşteni, cu steagurile şi 
armele întoarse în jos, aşteptau – răspân-
dite în curtea domnească ...” [4, p. 78]. o 
situaţie similară e carcteristică şi pentru 
termenul fuşte, care denumea atât noţiu-
nea de suliţă, cât şi pe cea de ghioagă.

existau în limba română veche şi ter-
meni militari polisemantici în cadrul lim-
bajului specializat militar. Aceştia puteau 
denumi concomitent două sau mai mul-
te noţiuni militare. de exemplu termenul 
ceambur denumea atât „un detaşament care 
umbla după pradă”: „Şi când merge ceam-
bururi tătărăşti în ţara leşască să prade, el 

da ştire la leşi, să să păzască” [2, p. 121], cât şi 
„incursiunea, năvala realizată într-o anumi-
tă localitate populată”: „Fost-au în ceambu-
luri şi mârzacul cela (rusten-mârza) ...”.[3, 
p. 192]. exemple similare pot fi consideraţi 
şi  termenii cumbara care desemna noţiunea 
de „bombă, proiectil”, dar şi „mortier, obuzi-
er”, potgheaz cu semnificaţiile de „expediţie 
de pradă într-un teritoriu străin” şi „unitate 
militară, ceată, bandă care pradă într-o ţară 
străină”, saragea cu sensurile de „ostaş din 
corpurile de cavalerie turceşti” şi „ostaş că-
lăreţ din cavaleria neregulată în ţările româ-
ne”, seimen cu sensul „soldat otoman dintr-
un corp special”, dar şi „ostaş (în moldova şi 
ţara românească) dintr-un corp de arma-
tă compus din 2000 de mercenari pedeştri 
(sârbi, bulgari, greci şi albanezi)” etc.

termenii militari vechi aveau şi un ca-
racter neunitar pentru tot spaţiul de limbă 
română. o noţiune militară putea fi denu-
mită diferit în cele trei principate româ-
neşti. de exemplu, hatman în moldova, era 
un boier de divan, însărcinat de domn a 
comanda întreaga oştire, însă aceeaşi func-
ţie era denumită  în ţara românească, cu 
termenul de spătar.

În acest temei constatăm că termino-
logia militară românească medievală se 
constituie dintr-o totalitate de mijloace le-
xicale ale domeniului militar, caracterizân-
du-se nu atât prin prezenţa unor termeni 
bine determinaţi, cu sensuri aparte, indi-
vidualizaţi lexico-semantic, care să difere, 
terminologic, de cuvintele uzului general, 
cât prin anumite relaţii ale acestor cuvinte 
specializate cu cuvintele limbajului gene-
ral. Anume în aceste relaţii dintre lexemele 
terminologice militare româneşti medie-
vale cu fondul lexical românesc se poate 
percepe uşor cum se conturează un sistem 
care exprimă modul de constituire, în acea 
vreme, a sistemului noţiunilor militare ro-
mâneşti. toate acestea sunt nişte particu-* Marin BUTUC – doctor în filologie, Academia Militară „Alexandru cel Bun”.
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lui. instituţia de forţă este un instrument 
solid de menţinere a ordinii şi securităţii 
ţării. ţara cu o armată naţională are şi o 
politică militară proprie. 

odată cu proclamarea independenţei 
republicii moldova (27 august 1991) a 
apărut necesitatea formării armatei naţio-
nale. Pe lângă consolidarea statalităţii şi a 
democraţiei, organele militare trebuiau să 
schimbe din temelie organismul de forţe 
de tip sovietic. 

lucrarea cu titlul sugestiv „organiza-
rea instituţiei militare a republicii mol-
dova (1990–2011)”, scrisă de doctorul în 
istorie, locotenent-colonelul V. ciobanu, 
şeful muzeului Armatei naţionale, este 
dedicată uneia din problemele puţin cer-
cetate în republica moldova şi reprezintă 
o contribuţie ştiinţifică originală în pro-
blema abordată. istoricul militar a efectuat 
o analiză detaliată, factologică a procesu-
lui de constituire şi funcţionare a Armatei 
naţionale. cartea are o expunere ştiinţifi-
că, cu rezultate concludente în cercetare. 
este constituită din 18 capitole, comple-
tate cu documente, scrisori, fotografii ale 
persoanelor care au stat la baza formării 
Armatei naţionale. 

În capitolul Premizele formării Arma-
tei Republicii Moldova, autorul a specificat 
colapsul armatei sovietice, însoţită de par-
ticiparea militarilor conaţionali în zonele 
de conflict ale urss şi dincolo de hotarele 
acesteia. după cum argumentează cerce-
tătorul, doar în perioada de 1988–1990 în 
condiţii de pace în asemenea zone şi de 
pe urma relaţiilor nestatutare, care lezau 
demnitatea soldatului, promovau şovi-
nismul, rasismul, discriminare lingvisti-
că, abuzul de putere, etc., au murit 140 de 
ostaşi. 

Vitalie ciobanu şi-a axat studiul pe 
necesitatea formării armatei naţionale, cu 
toate componentele acestui complex pro-
ces istoric: efectuarea serviciului militar în 
ţară, apărarea securităţii şi stabilităţii sta-
tului, paza obiectivelor strategice, evitarea 
conflictelor interetnice, stabilirea relaţiilor 
politico-militare internaţionale cu orga-
nismele internaţionale etc.

Valorificarea numeroaselor fonduri de 
arhivă, a surselor directe a dus la scoaterea 
din anonimat a structurilor neguverna-
mentale şi de profil (liga ofiţerilor, comi-
sia parlamentară pentru problemele mili-
tare şi securitatea statului, departamentul 
militar etc.) şi a persoanelor care au stat la 
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apariții  editorialelarităţi definitorii ce caracterizează orice 
limbă literară din epoca medievală. Aceste 
particularităţi definesc şi sistemul termi-

nologic militar românesc, care a făcut par-
te, a apărut şi s-a dezvoltat evolutiv într-o 
asemenea componenţă lexicală. 
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baza formării armatei naţionale (m. sne-
gur, i. costaş, n. chirtoacă). În unele ca-
zuri autorul a pus accent pe dimensiunea 
psihologică a unor persoane care influen-
ţau pozitiv sau negativ cursul evenimen-
telor: de exemplu, generalul Şapoşnokov, 
comandantul principal al Forţelor Arma-
tei ale csi se opunea rezolvării operative a 
problemelor legate de transferul în patrie 
a militarilor originari din fostele republici 
unionale (p. 72). 

un merit al cercetătorului este pre-
zentarea dificultăţilor prin care a trecut 
procesul de constituire a armatei naţiona-
le. Pentru legitimarea statutului armatei, 
republica moldova a trebuit să adere la 
obiectivele şi principiile consfinţite prin 
tratatele internaţionale (tratatul de la Pa-
ris cu privire la forţele armate convenţio-
nale în europa, documentul de la Viena 
asupra măsurilor de întărire a încrederii 
şi securităţii în europa) şi organizaţiile in-
ternaţionale. cititorul va afla din carte că 
Armata noastră naţională, ca şi armatele 
altor state ex-sovietice, s-a creat pe baza 
tehnicii, armamentului şi echipamentu-
lui armatei sovietice, că „botezul de foc” 
ea l-a trecut pe platoul de la cocieri în 
timpul conflictului de la nistru. Autorul 
menţionează că armata sovietică dislocată 
pe teritoriul republicii moldova, în care 
anterior îşi făceau serviciul şi cetăţeni din 
rssm, în perioada conflictului transnis-
trean a întors armele împotriva celora cu 
care au stat la strajă cot la cot, iar unii din 
ei au fost infiltrați în rândurile armatei na-
ţionale şi au adus mari prejudicii în tim-
pul războiului din 1992.

Autorul face de asemenea o trecere în 
revistă a unităţilor, structurilor militare 
din componența armatei şi caracterizează 
funcțiile şi competențele lor (batalionul 
de genişti, batalionul cu destinaţie speci-

ală „Fulger” etc.), descrie aplicaţiile mi-
litare, instituţiile militare de învăţământ 
(colegiul militar „Alexandru cel bun”, 
reorganizată ulterior în Academie milita-
ră); prezintă serviciul medical şi structura 
acestuia, precum şi publicația militarilor 
„oastea moldovei”.

un interes ştiinţific aparte îl prezintă 
capitolul Armata Naţională în contextul 
relaţiilor internaţionale, ce relatează co-
laborarea cu structurile internaţionale 
de prestigiu (onu, osce, nAto, csi), 
acordurile bilaterale cu alte structuri mi-
litare pe cele mai diferite probleme. În 
studiul respectiv aflăm că un prim ajutor 
indispensabil în crearea Armatei naţio-
nale, pregătirea de cadre, completarea cu 
utilaj tehnic l-a acordat românia. cerce-
tătorul prezintă informaţii preţioase ce 
vizează relaţiile importante stabilite cu 
suA, Federaţia rusă, grecia, marea brita-
nie, statele ue etc., în urma cărora au fost 
stabilite acorduri de colaborare privind 
instruirea militară şi medicală, politica 
militară, cartografia şi geodezia militară, 
cultul eroilor şi îngrijirea monumentelor, 
distrugerea pesticidelor şi produselor chi-
mice periculoase. Autorul concluzionea-
ză, pe bună dreptate, că stabilirea relaţiilor 
politico-militare cu instituţiile şi departa-
mentele altor state au permis asigurarea 
securităţii naţionale, regionale, precum şi 
celei internaţionale.

În capitolul Cooperarea internaţională 
autorul a prezentat cititorului programele 
de parteneriat ale republicii moldova cu 
structurile internaţionale care contribuie 
la reformarea, modernizarea sistemului 
de apărare şi securitate a țării noastre. Au-
torul afirmă că colaborarea fructuoasă cu 
diferite structuri internaţionale a trans-
format statul nostru din consumator al 
securităţii internaţionale în cel de subiect 

internaţional al menţinerii acesteia. Prin 
urmare, sunt oferite informaţii de parti-
cipare a republicii moldova la misiunile 
internaţionale de menţinere a păcii sub 
egida osce (republica cecenă, Kosovo, 
macedonia, georgia ş.a.), onu (liberia, 
coasta de Fildeş, sudan, irak ş.a.).

capitolul Conducerea militară la etapa 
actuală include informaţii despre miniş-
trii apărării, viceminiştrii, structura mi-
nisterului Apărării, conducerea Armatei, 
precum: statul major, comandamentele 
militare (terestre, aeriene, logistic), uni-
tăţile militare (brigăzile de infanterie, ar-
tilerie, aviaţie, „Fulger”, transmisiuni, de 
gardă), simbolurile armatei naţionale. 

un merit inestimabil al lucrării este 
prezentarea legislaţiei (hotărâri, decrete) 
care a stat la baza creării şi modernizării 
Armatei naţionale. este binevenită publi-
carea legislaţiei privind serviciul militar 
al cetăţenilor, de unde aceştia pot afla des-
pre drepturile şi îndatoririle militarilor. 

În concluzie, volumul „Organizarea 
instituţiei militare a Republicii Moldova 
(1990-2011)”, prin complexitatea abordă-
rii subiectului cercetat, prin nivelul de ar-
gumentare şi multitudinea de documente 
studiate, împreună cu calitatea înaltă poli-
grafică a cărții, reprezintă o realizare ştiin-
ţifică şi editorială valoroasă.  
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