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CONCLUZII

• Realizarea

capacităţii operaţionale a
unităţilor şi comandamentelor care se
completează, mobilizează sau înfiinţează
constituie o activitate complexă, continuă şi
multidimensională.
• Sursele de completare cu personal a
unităţilor pe timpul realizării capacităţii

operaţionale şi desfăşurării războiului
alcătuiesc un sistem coerent şi flexibil.
• Suportul logistic al programului de
realizare a capacităţii operaţionale a
unităţilor şi comandamentelor care se
completează, mobilizează sau înfiinţează
reprezintă condiţia primordială a înfăptuirii
acestor obiective.

1. Consideraţii preliminare
Deoarece numai completarea unităţilor cu

comandamentele, în baza unor programe de

resurse nu duce în mod unilateral şi automat la

instrucţie anexe la planurile de mobilizare, execută

realizarea unei capacităţi operaţionale performante,

pregătirea pentru luptă pe o perioadă cuprinsă între

s-a impus elaborarea unei concepţii care să asigure

5 şi 360 de zile.

pregătirea

personalului,

verificărilor/întreţinerilor

tehnice

executarea
şi

momentul

terminării

pentru

realizarea

capacităţii

realizarea operaţionale a comandamentelor şi unităţilor se

coeziunii acţionale a comandamentelor şi trupelor.
Din

Instrucţia

completării,

mobilizării sau înfiinţării, în conformitate cu
normativele în vigoare, unităţile militare şi

organizează şi se execută în scopul realizării
coeziunii necesare conducerii acţiunilor militare şi
îndeplinirii misiunilor de luptă.
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Conţinutul instrucţiei, precum şi formele şi

îndeplinirea unei misiuni specifice, corespunzător

metodele sunt cele utilizate în timp de pace şi

perioadei de instrucţie parcurse. Dacă, după

vizează

realizarea

capacităţii

operaţionale

a expirarea termenului de operaţionalizare, unitatea

ponderii

nu a primit o misiune de luptă, instrucţia va

categoriilor şi şedinţelor de pregătire cu caracter

continua, punându-se accentul pe problematica mai

practic-aplicativ, interdisciplinar.

puţin însuşită. Instrucţia comandamentelor se

structurii

militare

prin

creşterea

Instrucţia se desfăşoară în locuri (raioane) care

realizează prin activităţi specifice de comandament

asigură executarea tuturor activităţilor din program şi de stat major, concomitent cu îndeplinirea
şi legătura permanentă cu elementele de conducere.

atributelor conducerii structurilor militare din

Programul de instrucţie trebuie să permită, în orice

subordine şi prin participarea la activităţile

moment, trecerea în cel mai scurt timp la

organizate de eşaloanele superioare.

2. Misiunile surselor de completare
Sursele de completare cu personal a unităţilor
pe timpul realizării capacităţii operaţionale şi
desfăşurării

de

război cu militarii ce au efectuat instrucţia în

(rezervişti

din

unităţile de instrucţie, personal recuperat medical şi

evidenţă); instituţiile militare de învăţământ;

cu absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ.

unităţile stabilite de statele majore ale categoriilor

Centrele militare asigură pe baza planului de

de forţe ale armatei, comandamentele şi direcţiile

încorporări (concentrări) rezerviştii ce urmează să

centrale, să instruiască pe timp de război recruţi şi

se instruiască în unităţile de instrucţie.

centrele

sunt:

Unităţile de completare se constituie pe timp de

unităţile

completare;

războiului

repartizaţi direct unităţilor care au suferit pierderi.

militare

rezervişti; unităţile aflate în refacere (efectivele ce

În situaţia în care, pe timpul desfăşurării

încadrează subunităţi a căror tehnică a fost distrusă

acţiunilor militare, pierderile produse unităţilor nu

pe timpul ducerii luptei).

pot fi acoperite în totalitate cu efective din unităţile

Unităţile şi centrele de instrucţie sunt destinate

de completare, centrele militare vor completa

pentru instruirea rezerviştilor şi recruţilor. La

aceste unităţi, la cerere, cu rezervişti aflaţi în

expirarea perioadei de instrucţie, rezerviştii şi

rezerva disponibilă în aşteptare.

militarii instruiţi sunt repartizaţi unităţilor de

Instituţiile militare de învăţământ repartizează

completare. Dacă situaţia impune, aceştia pot fi

absolvenţii la terminarea studiilor pe state majore
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“Gl. Ioan Culcer”, este autorul unei “Metodologii de organizare şi desfăşurare a
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ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamente luptătoare, într-un grup de completare care va
şi direcţii centrale, iar acestea îi distribuie la

însoţi aceste forţe.
În situaţia în care pe timpul ducerii acţiunilor

unităţile de completare.
Pentru situaţiile în care forţele luptătoare vor

de luptă fluxul normal de completare cu personal

duce acţiuni de luptă izolat, se vor prognoza pentru

devine imposibil (lupta în încercuire, în teren greu

acestea pierderile în personal pe grade, funcţii şi

accesibil

specialităţi militare, pe baza informaţiilor de tip

structurile angajate se vor acoperi din rezervele

general. Efectivele astfel determinate se vor

proprii sau, dacă este posibil, prin desantarea unor

constitui, înainte de angajarea în luptă a forţelor

grupuri de completare luate din cadrul unităţilor de

etc.),

pierderile

suferite

de

către

completare.

3. Suportul logistic al programului de realizare a capacităţii operaţionale
Programul

de

realizare

a

capacităţii

operaţionale a unităţilor care s-au completat,

normative în vigoare, fără a se depăşi termenele de
valabilitate (pentru cele care au astfel de termene).

mobilizat sau înfiinţat, fiind consumator de resurse,

Structurile militare care nu mai pot utiliza

a impus realizarea unei susţineri logistice care să

poligoanele existente la pace vor avea în înzestrare

permită

complete de poligoane mobile ce se vor instala în

îndeplinirea

obiectivelor

de

operaţionalizare.

terenuri de instrucţie stabilite din timp de pace.

Muniţia, carburanţii, lubrefianţii, piesele de

Pentru desfăşurarea instrucţiei se va avea în

schimb şi materialele de întreţinere tehnică

vedere, pe cât posibil, utilizarea elementelor

corespunzătoare rulajului estimat şi utilizării

principale de bază materială existente la pace. Când

armamentului la instrucţie, materialele de marcare acestea nu satisfac în totalitate necesarul de
a focului şi acţiunilor inamicului, materialele instrucţie al unităţilor sau când distanţele mari de
topogeodezice, materialele necesare funcţionării

dispunere faţă de raionul de mobilizare sau

poligoanelor de tragere şi de conducere a maşinilor

dispunere fac ineficientă o astfel de soluţie, se

de luptă şi alte materiale de instrucţie se calculează

stabilesc din timp terenuri de instrucţie, poligoane

pe baza activităţilor prevăzute în programul de

de tragere şi de conducere a maşinilor de luptă cât

instrucţie, potrivit normelor de consum la pace. mai aproape de locul de dispunere a unităţilor.
Cantităţile necesare instrucţiei se păstrează separat,

Instrucţia personalului/ subunităţilor/ unităţilor/

urmând a fi utilizate numai pe timpul programului

comandamentelor,

de

permanentă a sistemului de completare cu resurse

instrucţie

pentru

realizarea

capacităţii

operaţionale.

adaptarea

şi

modernizarea

umane şi materiale a unităţilor la pace/mobilizare/

Preschimbarea resurselor materiale menţionate

război, pregătirea continuă şi eficientă a rezervei

mai sus se face conform prevederilor actelor

prin concentrări/exerciţii/antrenamente/aplicaţii şi
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creşterea gradului de profesionalizare a armatei

potenţarea

uneia

în

detrimentul

celeilalte,

performantă

poate

sunt condiţii determinante, dar nu suficiente, ale influenţându-se reciproc.
Tehnica

asigurării securităţii naţionale.

de

luptă

fi

Pe lângă factorul uman, baza materială a

exploatată eficient numai de personal militar

sistemului militar constituie un factor hotărâtor al

profesionalizat iar luptătorul modern, specialist

puterii militare. Prin urmare, nici una din cele două

militar poate face faţă în confruntările actuale

componente nu poate fi neglijată şi nu este permisă

numai

cu

tehnică

militară

şi

echipamente

compatibile cu ale unui eventual adversar.

PROPUNERE

Analiza utilităţii ca, în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a cadrelor didactice şi a ofiţerilorstudenţi din Universitatea Naţională de Apărare, într-o secţiune, să se dezbată aspecte privind
realizarea capacităţii operaţionale a unităţilor şi comandamentelor care se completează,
mobilizează sau înfiinţează.
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