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Centrul de Studii Strategice de Securitate (CSSS), sub patronajul
Statului Major General, a organizat, luni, 25 iunie 2001, un simpozion
pe tema reconstrucþiei Armatei Române. Au participat generalul de
armatã dr. Mihail Popescu, ºeful Statului Major General, generalul
de divizie dr. Viorel Bârloiu, consilier de stat ºi secretar al CSAÞ,
generalul de corp de armatã dr. Eugen Bãdãlan, ºeful Statului Major
al Forþelor Terestre, generalul comandor Gheorghe Bucºe, ºeful
Statului Major al Forþelor Aeriene, precum ºi un mare numãr de
generali ºi ofiþeri din toate structurile Armatei Române.
Au fost prezentate cinci referate pe teme ale restructurãrii ºi
modernizãrii armatei, pe baza cãrora s-au desfãºurat dezbateri.
Redãm integral conþinutul referatelor ºi principalele probleme
rezultate din intervenþiile participanþilor la aceastã manifestare
ºtiinþificã.

PRIMUL SEMINAR
Alocuþiune de deschidere prezentatã de colonel (r ) dr. Constantin MOªTOFLEI,
director adjunct al Centrului de Studii Strategice de Securitate

Centrul de Studii Strategice de Securitate, înfiinþat la 01.11.2000 ca instituþie de
cercetare ºtiinþificã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, în subordinea Statului Major General,
se aflã astãzi în faþa primului sãu examen.
Seminarul cu tema “Actualitate ºi perspectivã în reconstrucþia organismului militar
românesc” este prima manifestare ºtiinþificã a Centrului.
Activitatea a fost pregãtitã ºi se desfãºoarã sub patronajul ºefului Statului Major
General, domnul general de armatã dr. Mihail Popescu, cãruia îi mulþumim pentru atenþia
ºi sprijinul constant acordate, chiar de la înfiinþarea instituþiei noastre.
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Conºtienþi cã activitatea noastrã de cercetare ºtiinþificã trebuie sã se realizeze în
sprijinul beneficiarului, reprezentat de Armata României, pe baza datelor, a elementelor
faptice care provin din interiorul organismului militar românesc, am apelat la bunãvoinþa
dumneavoastrã, sã participaþi, - unii cu referate, alþii cu intervenþii pe timpul dezbaterilor
- la aceastã manifestare.
Chiar dacã ne gãsim în al l2-lea an al reformei, procesul propriu-zis include, în
dinamica sa, evaluãri diverse. În luna februarie, când am elaborat Planul de cercetare
ºtiinþificã ºi Planul cu principalele activitãþi ale CSSS, se ºtia cã la începutul lunii
aprilie vor intra în vigoare noi state de organizare ºi am apreciat cã vom putea sã vã
propunem ca, în luna iunie, sã facem o astfel de evaluare, într-un seminar desfãºurat pe
bazã de referate.
Deºi s-a dovedit cã unele termene nu au fost anticipate corect, avem convingerea
cã problematica temei seminarului continuã sã fie de certã actualitate.
Suntem hotãrâþi sã realizãm acel cadru, în care dezbaterile sã se desfãºoare în
perspectiva cercetãrii ºtiinþifice, în sensul cã vom fi deschiºi faþã de orice interogaþie ºi
ipotezã, generate de conþinutul referatelor sau de experienþa participanþilor. Totodatã,
pentru a realiza o dezbatere realmente deschisã, am contat, îndeosebi, pe prezenþa
exclusivã din interiorul organismului militar.
Dacã nu vom gãsi acum rãspunsurile dorite, le vom înregistra ºi ele vor face obiectul
unor demersuri viitoare din partea celor îndreptãþiþi sã le rezolve.
ªtiu cã aþi fãcut eforturi deosebite ca sã fiþi astãzi aici, unii venind din teritoriu, ºi de
aceea vã mulþumim tuturor. Personal, când lucram la Institutul pentru Studii Politice de
Apãrare ºi Istorie Militarã, beneficiind de acelaºi sprijin deosebit din partea domnului
general de armatã dr. Mihail Popescu, îmi amintesc cã ne-am deplasat în garnizoana
Craiova ºi am desfãºurat un seminar în colaborare ºi cu participarea unor cadre militare
din zonã. Cu permisiunea dumneavoastrã, domnule general, credem cã, apelând la
aceeaºi metodã, de aceastã datã, invitând participanþi din teritoriu, noi ,cercetãtorii,
vom putea fi mai apropiaþi atât de realitãþile armatei noastre, cât ºi de beneficiarii muncii
noastre.
Fiecare dintre dumneavoastrã a primit programul seminarului ºi, conform acestuia,
vã rog sã-mi permiteþi sã adresez domnului general de armatã dr. Mihail Popescu
rugãmintea sã rosteascã cuvântul de deschidere a seminarului.
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General de armatã dr. Mihail POPESCU
Domnilor generali ºi ofiþeri, doamnelor ºi domnilor,
Seminarul de astãzi, organizat de Statul Major General, prin instituþia sa de cercetare
ºtiinþificã - Centrul de Studii Strategice de Securitate, - oferã ocazia unei analize
pertinente a paºilor întreprinºi în procesul de reformã a Armatei noastre.
Apreciez ca necesare ºi utile asemenea prilejuri de a analiza, din diferite unghiuri
de vedere, modul cum sunt aplicate mãsurile stabilite.
Consider cã este o dovadã de profesionalism, dar ºi de înþelepciune pentru
responsabilii militari de azi ºi de mâine ca, în conducerea unui proces deosebit de
complex, cum este reconstrucþia organismului militar, sã evaluãm etapele sale de
derulare ºi, dacã este cazul, sã-i aducem inclusiv unele corecþii, pentru a realiza
parametrii proiectaþi în structurarea ºi modernizarea armatei.
Doamnelor ºi domnilor,
Armata Românã, ca de altfel întreaga noastrã societate, traverseazã o perioadã de
profunde înnoiri, subordonate imperativelor modernizãrii structurilor economico-sociale,
dezvoltãrii instituþiilor statului de drept ºi integrãrii europene ºi euroatlantice. Reforma
în domeniul militar urmãreºte crearea unui sistem modern de apãrare, corespunzãtor
cerinþelor naþionale ale apãrãrii armate, precum ºi evoluþiilor semnificative din mediul
european de securitate. Dupã cum cunoaºteþi, încã de la începutul anului 1990,armata
s-a angajat cu responsabilitate în acest proces obiectiv, înregistrând succese în
îndeplinirea reformei, apreciate atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
De aceea, aºtept în continuare din partea dumneavoastrã o abordare pragmaticã,
prin care sã se vizeze, în principal, urmãtoarele:
• analizarea perspectivelor de operaþionalizare a structurilor Armatei Române;
• evidenþierea actualitãþii ºi perspectivei cadrului legislativ al reformei;
• prezentarea implicaþiilor actuale ºi de perspectivã ale reformei în domeniul militar;
• abordarea obiectivelor ºi prioritãþilor în domeniul înzestrãrii armatei;
• analizarea concepþiei de pregãtire a resursei umane pentru conducerea noilor
structuri în viitoarea configuraþie a Armatei Române.
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Stimat auditoriu,
Fiind vremea faptelor, ne aflãm în plinã activitate de aplicare a noilor state de
organizare. Ele sunt concepute astfel încât sã corespundã structurilor armatelor moderne,
având la bazã sistemul piramidal al ierarhiei militare.
Obiectivul central al acestei restructurãri nu este reducerea numãrului de militari,
disponibilizarea oamenilor, ci asigurarea unei armate viabile, a unei armate operaþionale,
capabilã sã-ºi îndeplineascã misiunile constituþionale ºi, în acelaºi timp, criteriile de
interoperabilitate NATO.
Pentru înfãptuirea obiectivului propus, în condiþiile unui buget limitat, cei care conduc
procesul restructurãrii trebuie sã fie buni manageri, adicã sã coreleze cât se poate de
corect obiectivele apãrãrii naþionale cu resursele financiare alocate, cu resursele
materiale aflate la dispoziþie, dar mai ales cu resursa umanã din armatã.
Aceasta este esenþa reformei Armatei Române; ea se referã la reconstrucþia
structuralã ºi funcþionalã a forþelor active, a forþelor teritoriale ºi a celorlalte structuri, în
vederea creºterii capacitãþii lor de reacþie, a îndeplinirii criteriilor de interoperatibilitate
NATO, în perspectiva invitãrii României la summitul de la Praga din anul 2002.
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Direcþíi prioritare de acþíune pentru reconstrucþía
organismului militar românesc
General de armatã dr. Mihail POPESCU

MEDIUL STRATEGIC
º Complex, dinamic, cu multe surse de instabilitate
º Ameninţarea cu un conflict militar major ss-a diminuat

Riscuri
- regionale (tensiuni
(tensiuni şi conflicte care se pot extinde)
extinde)
- asimetrice (terorism,
(terorism, arme de distrugere în masă)
masă)
- transfrontaliere (droguri, crima organizată, migraţia
ilegală)
ilegală)
- evenimente neprevăzute (plasate
(plasate în domeniul
incertitudinii)
incertitudinii)

Mãsurile ºi acþiunile de operaþionalizare implementate ºi cele care urmeazã sã fie
transpuse în fapt în perioada urmãtoare au în vedere evoluþiile în mediul de securitate
din spaþiul de interes al României.
Operaþionalizarea viitoarei structuri a Armatei României, element esenþial al reformei,
a trecut printr-un proces de clarificãri conceptuale, de identificare a obiectivelor, misiunilor
ºi cerinþelor, în funcþie de evoluþiile mediului strategic, ºi, nu în ultimul rând, de corelare
cu resursele disponibile pentru securitatea naþionalã.
Avem acum o viziune clarã asupra scopului final al procesului de restructurare ºi
modernizare. Aceastã viziune mutã accentul pus, pânã nu de mult, de pe armata de
apãrare cãtre constituirea unei armate de securitate, care sã fie implicatã direct, prin
mijloacele sale specifice, în promovarea ºi susþinerea stabilitãþii ºi securitãþii în Europa.
Prin parcurgerea acestui proces, în care operaþionalizarea este esenþialã, Armata
României va deveni o forþã modernã ºi credibilã, dotatã cu tehnicã performantã ºi
echipament modern, pregãtitã ºi antrenatã potrivit standardelor NATO.
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DOCUMENTE PROGRAMATICE CARE STAU LA BAZA
OPERAŢIONALIZĂRII ŞI RECONSTRUCŢIEI ARMATEI ROMÂNIEI
º
º
º
º
º

Strategia de securitate naţională;
Carta albă a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului;
Legea privind planificarea apărării naţionale;
Legea privind apărarea naţională;
Legea privind organizarea Armatei României (proiect).
DOCUMENTE CARE IMPUN ŞI REGLEMENTEAZĂ
OPERAŢIONALIZAREA

º
º
º
º
º

Strategia militară a României;
Viziunea strategică Armata României - 2010;
Planul naţional anual de pregătire pentru integrarea în NATO;
Structura de forţe - 2003;
Planul - Cadru privind continuarea procesului de restructurare şi
modernizare a Armatei României.

Operaþionalizarea Armatei României are la bazã documentele programatice din
domeniu - Strategia de securitate naþionalã, Carta albã a securitãþii ºi apãrãrii naþionale
a Guvernului, Legea privind planificarea apãrãrii naþionale, Legea privind apãrarea
naþionalã ºi Legea privind organizarea Armatei României - ºi derivã din Strategia militarã
a României, Viziunea strategicã Armata României-2010, Planul naþional anual de pregãtire
pentru integrarea în NATO, Planul cadru, care prefigureazã, în funcþie de noul context
geopolitic ºi geostrategic, realizarea Structurii de forþe-2003.
Obiectivele prioritare ale operaþionalizãrii sunt elementele de bazã care conþin
finalitãþile generale ale ansamblului de mãsuri ºi acþiuni ce s-au derulat ºi se vor
desfãºura sistematic pânã la încheierea actualului proces de modernizare a Armatei
României. Ele s-au fundamentat în concordanþã cu nevoile ºi posibilitãþile statului nostru
ºi, dacã se va impune, vor fi modelate în raport cu viitoarele cerinþe ce pot sã aparã. Ele
se regãsesc în planuri ºi programe de realizare a Structurii de forþe-2003, precum ºi în
cele de modernizare a acesteia.

8

FINALITĂŢI ANTICIPATE
Procesul de operaţionalizare a forţelor Armatei
României va asigura:
º Consolidarea poziţiei de generator de securitate;
º Sprijinirea opţiunii ferme de a deveni membru
NATO în timpul cel mai scurt;
º Reducerea şi echilibrarea costurilor sistemului
militar.

Acest proces va permite ca România sã-ºi consolideze poziþia de generator de
securitate regionalã ºi sã evite condiþia de consumator al acesteia. Totodatã, el sprijinã
opþiunea fermã a þãrii nostre de a deveni membru NATO, în timpul cel mai scurt.
Operaþionalizarea sistemului militar românesc este impusã de amplul proces de reformã
structuralã ºi funcþionalã pe care-l parcurge societatea româneascã începând cu anul
1989. Acest proces a permis instaurarea unei democraþii reale în România ºi exercitarea
controlului civil asupra sistemului militar. El permite ºi impune reducerea ºi echilibrarea
costurilor sistemului militar, îndeosebi ale Armatei, în raport cu cerinþele actuale ºi de
perspectivã ale mediului de securitate din sfera de interes a României, precum ºi cu
necesitãþile celorlalte domenii ale vieþii sociale din þara noastrã.
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OBIECTIVELE PRIORITARE DIN CICLUL II MAP
1. Managementul carierei militare - DMRU
2. Reconversia profesională a personalului militar ce urmează a fi disponibilizat DMRU
3. Implementarea unui sistem de planificare întrunit la nivelul M.Ap
.N. - DPIA
M.Ap.N.
4. Implementarea sistemului ASOC - J.8
5. Implementarea unui sistem robust de bugetare - DPIA
6. Implementarea STAR - J.6
7. Participarea la exerciţii NATO/PfP
NATO/PfP,, NATO şi operaţii în sprijinul păcii conduse de
NATO - J.3
8. Dezvoltarea sistemului de învăţare a limbii engleze - DMRU
9. Dezvoltarea programului de pregătire a subofiţerilor - J.7
10. Restructurarea forţelor - J.3
11. Asigurarea forţelor disponibile NATO - J.3
12. Dezvoltarea unui concept de achiziţii – Departamentul pentru Armamente
13. Dezvoltarea strategiei de înzestrare - Departamentul pentru Armamente

Doresc sã evidenþiez faptul cã, în vederea revigorãrii candidaturii României
pentru aderarea la Alianþa Nord-Atlanticã, au fost identificate 13 obiective prioritare în
domeniul apãrãrii, toate având acoperire financiarã cel puþin pânã la sfârºitul Ciclului II
MAP (septembrie 2001).
Deºi toate obiectivele se aflã în atenþia Statului Major General, dupã
cum se poate observa, acesta este direct rãspunzãtor de realizarea unui numãr
de ºase obiective.
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DIRECŢII PRIORITARE
EFICIENTIZAREA FORŢELOR ARMATEI pentru:
pentru:
- Descurajarea agresiunii;
agresiunii;
- Apărarea credibilă a ţării;
ţării;
- Participarea la prevenirea conflictelor, gestionarea
crizelor şi apărarea colectivă;
colectivă;
- Soluţionarea unor urgenţe civile.
civile.

Prin IMPLEMENTAREA STRUCTURII DE FORŢE - 2003

În al doilea rând, evidenþiez necesitatea eficientizãrii forþelor Armatei, astfel
încât sã se asigure capacitatea de conducere a comandamentelor ºi cea de luptã ºi
acþiune a trupelor, necesare pentru descurajarea agresiunii, apãrarea credibilã a þãrii,
pentru participarea la prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor ºi apãrarea colectivã
în plan regional, precum ºi pentru soluþionarea unor urgenþe civile. Realizarea acestui
obiectiv derivã din implementarea Structurii de forþe – 2003.
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ETAPELE REFORMEI (OPERAŢIONALIZĂRII)
(OPERAŢIONALIZĂRII

CREAREA STRUCTURII DE FORŢE
- până la sfârşitul anului 2003;
MODERNIZAREA TEHNICII DE LUPTĂ PENTRU
STRUCTURA DE FORŢE NOU CREATĂ
- începând cu anul 2004.

Operaþionalizarea Armatei României, componentã esenþialã a reformei, are ca
finalitate realizarea unei structuri de forþe mai compactã, performantã, eficientã, flexibilã
ºi compatibilã cu standardele NATO, în limita a 112.000 militari ºi 28.000 civili la pace,
în douã etape:
O primã etapã – pânã la sfârºitul anului 2003, în care vom crea structura de
forþe;
A doua etapã – care începe în anul 2004 ºi se va încheia la sfârºitul anului
2007, în care vom asigura modernizarea tehnicii de luptã pentru structura de forþe nou
creatã.
Structura de forþe-2003 a fost reanalizatã de cãtre CSAÞ ºi aprobatã în ºedinþa din
28.05.2001. Astfel, structura organizatoricã a Armatei României, la finalul 2003,
va cuprinde: structurile centrale ale Ministerului Apãrãrii Naþionale, stabilite prin Hotãrâre
a Guvernului României; categoriile de forþe ale armatei ºi alte structuri subordonate
nemijlocit Statului Major General.
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STATUL MAJOR
MAJOR GENERAL
GENERAL
STATUL
StatulMajor
Majoralal
Statul
Forţelor
Terestre
Forţelor Terestre

StatulMajor
Majoralal
Statul
Forţelor
Aeriene
Forţelor Aeriene

Comandamentul
Comandamentul
Transmisiunilor
Transmisiunilor

Comandamentul
Comandamentul
Logistic
Logistic

StatulMajor
Majoralal
Statul
Forţelor
Navale
Forţelor Navale

Regimentul dede
Regimentul
Gardă
Gardă

Cdm.Op.
Op.
Cdm.

AlteStructuri
Structuri
Alte

Cercetare
22B.B.Cercetare

Statul Major General are în subordine structuri de conducere, cercetare ºi
logisticã de nivel strategic, instituþii de învãþãmânt academic ºi alte structuri.
Are în subordine: statele majore ale categoriilor de forþe ale armatei, 1
Comandament Operaþional tip divizie, Comandamentul Transmisiunilor, Comandamentul
Logistic, Regimentul de Gardã, 2 batalioane de cercetare ºi alte structuri.
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STRUCTURA DE FORŢE - 2003

FORŢELE
FORŢELE TERESTRE
COMANDAMENTE

FORŢ E ACTIVE

XXX

XX

XXX

XXX

Cdm.Op.

Cdm.Op.

Trt.

Trt.

X

X

X

Bg. Mc.

Bg.
Tancuri

Bg.VM

X

X
X
Bg. Mc.
Trt.

FORŢE

X
Bg.
Art.Mx.

Bg.
Aer pt.

X
Bg.A.A.
Mx.

X

X

Bg.Ge.

Bg.Log.

X

X
Bg. Tc.
Trt.

Bg. V.M.
Trt.

FORŢE
TERITORIALE
X

TERESTRE

Bg.Art.
Mx.Trt.

X
Bg.Art.AA
Mx.Tr t.

FORŢE DE

X
Bg. Log.
Trt.

CENTRE DE DEPOZITARE

REZERVĂ

ALTE STRUCTURI

X
Bg.Ge. Trt.

S.M.F.T. (efective comandament), INSTITUŢII MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
CENTRE DE INSTRUCŢ IE, ŞCOLI DE APLICAŢ IE.

Forþele Terestre se compun din: Statul Major al Forþelor Terestre; 2
comandamente teritoriale (tip corp de armatã); 1 comandament operaþional (tip corp de
armatã); 1 comandament operaþional (tip divizie); 15 brigãzi luptãtoare, din care 6 brigãzi
active ºi 9 brigãzi teritoriale; 8 brigãzi de sprijin de luptã, din care 3 brigãzi active ºi 5
teritoriale; 3 brigãzi logistice, din care una activã ºi 2 teritoriale; structuri tip regiment ºi
batalion; instituþii de învãþãmânt ºi centre de instrucþie; centre de depozitare; alte structuri.
Elementul de bazã al forþelor active, din cadrul Forþelor Terestre, la pace, îl
constituie brigada mecanizatã, având în compunere douã batalioane de infanterie, 1
batalion de tancuri, 1 divizion de obuziere (tunuri obuziere), 1 divizion de artilerie antitanc,
1 divizion de artilerie antiaerianã ºi alte subunitãþi de sprijin de luptã ºi logistice.
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STRUCTURA DE FORŢE - 2003

FORŢELE AERIENE

COMANDAMENTE

XXX

XX

XX

COAP

D.Aer.

D.Aer.

III
Bz.Ae r

FORŢE
ACTIVE

III

X

X

III

III

Bz.El.

Fl.Tp.
Aer.

Bg. R.
Sol-Aer

R.R.
Sol-Aer

C.Preg. Av.

II

III

III

III

C.Rd.Lc.

R.Trs.

B.Trs.

C.R.E.

FORŢE
AERIENE

FORŢE
TERITORIALE
FORŢE DE
REZERVĂ
ALTE
STRUCTURI

III

III

R.R.
Sol-Aer

R.Ge.Av.

CENTRE DE DEPOZITARE

S.M.F.A. (efecti ve comandament), INSTITUŢII MILITARE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, CENTRE DE INSTRUCŢIE, ŞCOLI DE APLICAŢIE, DEPOZITE.

Forþele Aeriene se compun din: Statul Major al Forþelor Aeriene; 2
comandamente teritoriale tip divizie aerianã; 1 comandament operaþional principal aerian
(tip corp de armatã); 4 baze aeriene ºi 1 bazã de elicoptere; 1 flotilã de transport aerian;
1 brigadã de rachete sol-aer; 2 regimente de rachete sol-aer, din care 1 regiment activ
ºi 1 regiment teritorial; 2 centre de pregãtire de aviaþie; 1 centru de radiolocaþie; structuri
tip regiment ºi batalion; instituþii de învãþãmânt ºi centre de instrucþie; alte structuri.
Forþele Aeriene vor avea majoritatea forþelor în structuri active.
Structura propusã asigurã un echilibru din punct de vedere al dispunerii Forþelor
Aeriene la nivelul teritoriului naþional, prin pãstrarea în fiecare zonã de operaþii a cel
puþin unei structuri aeriene.
Elementele de bazã în compunerea structurii de forþe în cadrul Forþelor Aeriene
sunt baza aerianã integratã (artilerie antiaerianã, radiolocaþie, logisticã, pazã), cu 2
escadrile de aeronave (aviaþie de vânãtoare ºi elicoptere de sprijin) ºi brigada (regimentul)
de rachete sol-aer, organizatã pe divizioane de rachete sol-aer.
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STRUCTURA DE FORŢE - 2003

FORŢELE NAVALE
COMANDAMENTE

XX

X

Cdm. Ft. M.

Cdm. Fl.Flv.

II

FORŢE
ACTIVE

Fregata
Mărăşeşti
II

II

II

II

Dn.Nv.
Min.Dem.

Dn.Nv.Pt.
III

III

Dn.V.Flv.

C.R.E.O.

C.Scf.

X

X

II

Bz.M.

Bz.Flv.

Dn.N.P.R.

Dn.N.P.Art.

II
B.I.M.

FORŢE
NAVALE

FORŢE
TERITORIALE

Dn.R.C.

II

III

Dn.V.R.

R.Trs.

D.H.M.

II

FORŢE
DE REZERVĂ
ALTE
STRUCTURI

Dn.V.Dg.

S.M.F.N. (efective comandament), INSTITUŢII MILITARE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, BAZE DE INSTRUCŢIE NAVALĂ, ANEXE

Forþele Navale se compun din:
- Statul Major al Forþelor Navale;
- 1 comandament de flotã maritimã (tip divizie);
- 1 comandament de flotilã fluvialã (tip brigadã);
- 1 flotã maritimã; 1 flotilã fluvialã;
- 1 bazã maritimã; 1 bazã fluvialã;
- 1 centru de scafandri;
- Direcþia Hidrograficã Maritimã;
- 1 centru de rãzboi electronic ºi observare;
- structuri tip regiment ºi batalion;
- instituþii de învãþãmânt;
- alte structuri.
Forþele Navale vor desfãºura acþiuni militare independent sau în cooperare cu
celelalte categorii de forþe ale armatei, într-o zonã distinctã care cuprinde fluviul ºi Delta
Dunãrii, marea teritorialã, zona contiguã ºi spaþiul aerian adiacent, având mare parte a
forþelor în structuri active.
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STRUCTURA DE FORÞE 2003 permite:
realizarea obiectivelor de interoperabilitate ºi a obiectivelor de parteneriat;
realizarea, la nivelul angajamentelor asumate faþã de NATO, a capacitãþii de
reacþie (6 brigãzi luptãtoare, 2-3 escadrile de luptã, 1 escadrilã de transport; 4-5 nave
de luptã tip fregatã);
capacitate mãritã pentru forþele declarate disponibile pentru misiuni de menþinere
a pãcii;
asigurarea, la un prag minim, a necesarului de securitate prin forþe proprii.
Structura acþionalã a Armatei României va fi alcãtuitã din: forþele active (Forþele de
Supraveghere ºi Avertizare Timpurie ºi Forþele de Acþiune în Situaþii de Crizã); forþele
teritoriale; forþele de rezervã.
Noua structurã se bazeazã, în primul rând, pe forþele active, care vor cuprinde
structurile destinate participãrii la eforturile colective de securitate(NATO,UE). Acestea
vor cuprinde:1 brigadã mecanizatã ºi 3 companii specializate din cadrul Forþelor Terestre,
1 escadrilã de aviaþie de vânãtoare-bombardament, 2 patrule de elicoptere de atac, 1
avion de transport C-130 HERCULES din cadrul Forþelor Aeriene ºi 3 nave purtãtoare de
artilerie din cadrul Forþelor Navale.
Tot în compunerea forþelor active vor intra ºi structurile pentru apãrare naþionalã.
Acestea vor cuprinde: 4 brigãzi luptãtoare, 3 brigãzi de sprijin, 1 brigadã logisticã,
precum ºi unitãþi de cercetare, rãzboi electronic, transmisiuni, paraºutiºti, ºi trupe de
protecþie nuclearã, chimicã ºi biologicã din compunerea Forþelor Terestre, 4 baze aeriene,
2 escadrile de aviaþie de vânãtoare, 1 flotilã de transport, 2 escadrile de elicoptere de
transport, 1 brigadã de rachete antiaeriene ºi alte unitãþi specializate din compunerea
Forþelor Aeriene, 1 fregatã, 5 divizioane de nave ºi alte structuri specializate din
compunerea Forþelor Navale.
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Statul Major General, Comandamentul Transmisiunilor,
Comandamentul Logistic, cercetarea, statele majore ºi academiile categoriilor de forþe
ale armatei, Universitatea Militarã, ºcolile de aplicaþie ºi de subofiþeri, 3 licee militare, 1
brigadã logisticã, 1 regiment de gardã, Poliþia Militarã, Direcþia Topograficã Militarã ºi
alte anexe subordonate structurilor centrale vor intra în categoria “alte structuri”.
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FORŢE DISPONIBILE PENTRU MISIUNI NATO ŞI PENTRU
OPERAŢIUNI PfP CONDUSE DE NATO

F
O
R
Ţ
E
T
E
R
E
S
T
R
E

1 Cdm.
Cdm.Bg.
Bg. Mc.
Mc.
5 B.I.
1 B. Op.Sp.
1 Batalion Geniu
1 Modul B.I. RoRo-Hun
1 Cp.VM
1 Cp.Pºt
Cp.Pºt..
1 Cp.P.M.
1 Pl.Log.(Tp
.)
Pl.Log.(Tp.)
1 Dt.
Dt. Dem.
1 Pl. POL
1 Sp. Camp.

F
O
R
Ţ
E
A
E
R
I
E
N
E
F
O
R
Ţ
E
N
A
V
A
L
E

1 Brigadã rachete solsol-aer
1 Regiment rachete solsol-aer
1 Bazã aerianã
1 Escadrilã MIGMIG-21 LANCER
1 Escadrilã Elicoptere
1+1 Avioane C-130
1 Dn.V.P.Art.
1 CREO
1 FREGATĂ
2 PUITOARE DE MINE
1 NAVĂ SCAFANDRI
1 NAVĂ SALVARE
7 VEDETE FLUVIALE
1 GRUP SCAFANDRI CU EOD ŞI FEAL

Operaþionalizarea va urmãri realizarea, cu prioritate, a tuturor forþelor desemnate
pentru misiuni NATO ºi operaþiuni PfP conduse de NATO.
În prezent, batalioanele de infanterie, compania de vânãtori de munte, plutonul
logistic (transport) ºi un avion C 130 sunt disponibile pentru operaþiuni de sprijin al
pãcii.
Celelalte forþe vor fi disponibile pentru acest gen de misiuni la sfârºitul celui de-al
doilea ciclu MAP (septembrie 2001).
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OBIECTIVE DE PARTENERIAT
26 DE OBIECTIVE
GENERALE
19 OBIECTIVE
PENTRU
FORTELE
TERESTRE

84 OBIECTIVE
PENTRU 20012001-2006

TERMEN DE FINALIZARE
• 9 ÎNDEPLINITE
• 61 PARŢIAL ÎNDEPLINITE:
•

14

16 OBIECTIVE
PENTRU
FORTELE
NAVALE

23 OBIECTIVE
PENTRU
FORTELE AERIENE

52 PÂNĂ ÎN 2006
9 DUPĂ 2007
NEIMPLEMENTATE:
3 PÂNĂ ÎN 2006
11 DUPĂ 2007

OBIECTIVELE DE PARTENERIAT ASUMATE DE CÃTRE ROMÂNIA CONTRIBUIE
ÎN MOD DECISIV LA PREGÃTIREA ÎNTREGULUI SISTEM MILITAR PENTRU
INTEGRAREA ÎN STRUCTURILE ALIANÞEI NORD - ATLANTICE ªI LA
RECONSTRUCÞIA ACESTUIA. ELE ASIGURÃ:
- DEFINITIVAREA COMPLETÃ A STRUCTURII FUNCÞIONALE ªI ACÞIONALE A
FORÞELOR;
- REALIZAREA, LA NIVELUL AGAJAMENTELOR ASUMATE ÎN CADRUL NATO,
A CAPACITÃÞII DE REACÞIE ªI DE PROIECTARE A FORÞELOR.
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CONCLUZII
Reforma sistemului militar, în cadrul cãreia procesul de
operaþionalizare este esenþial, se impune din nevoia de
securitate.
Armata României, care este un organism viu, trebuie sã
iasã întãritã în urma reformei.
În contextul geopolitic ºi geostrategic actual, Armata
României îndeplineºte misiunile stabilite de poporul român.

Armata românã face reformã. Reforma sistemului militar este impusã de
nevoia de securitate, iar pentru noi, intrarea în NATO acoperã, cum nu se poate mai
bine, deficitul de securitate.
Reforma înseamnã o transformare profundã, care dureazã din clipa în care Armata
s-a angajat pe noul ei drum, care n-a încetat nici o clipã ºi care, iatã, continuã ºi astãzi
ºi va continua ºi dupã ce mandatul actualei echipe ce se aflã la conducerea Ministerului
Apãrãrii Naþionale se va încheia. Aceasta înseamnã continuitate.
Acest organism viu, care este Armata României, trebuie nu numai sã
supravieþuiascã în urma reformei, ci sã iasã întãrit.
Reforma o facem numai pentru cã în acest sistem, în contextul geopolitic ºi
geostrategic actual, Armata României poate sã-ºi îndeplineascã misiunea pe care i-a
încredinþat-o poporul român.
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Colonel Tudor MUNTEANU
Locotenent-colonel Florin MACIU
I. În vederea realizãrii reformei, restructurãrii ºi modernizãrii Armatei
României au fost aprobate/adoptate de cãtre Guvern urmãtoarele acte normative:
1. Proiectul Legii privind organizarea Armatei României;
2. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 80/
1995 privind statutul cadrelor militare;
3. Hotãrârea Guvernului privind aprobarea Ghidului carierei militare.
II. Potrivit art. 117 din Constituþia României, organizarea armatei se face
prin lege organicã.
Având în vedere prevederile sus-menþionate ale legii fundamentale a României
ºi opþiunea politicã de integrare în structurile euroatlantice de securitate, Ministerul
Apãrãrii Naþionale a întocmit un proiect de lege în baza cãruia se va desfãºura ºi finaliza
procesul de restructurare ºi modernizare a Armatei României.
Elaborarea textului proiectului a avut ca temei principiile ºi direcþiile de bazã stabilite
prin urmãtoarele documente:
- “Concepþia de reformã ºi restructurare a Forþelor Armatei României (FARO 2005/
2010)”, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr. S.51/1999;
- “Planul-cadru privind desfãºurarea procesului de restructurare ºi modernizare a
Armatei României în anul 2000”, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare
a Þãrii nr. S.51/1999;
- “Planul-cadru privind continuarea procesului de restructurare ºi modernizare a Armatei
României în anul 2001”, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr.
03/2001.
Totodatã, au fost avute în vedere învãþãmintele rezultate din desfãºurarea primelor
etape ale procesului de reformã ºi concluziile experþilor NATO privind pregãtirea pentru
aderare.
În procesul de elaborare a proiectului, s-au studiat legislaþiile similare din unele
state membre NATO: SUA, Germania, Franþa, Danemarca, Belgia ºi Canada.
Legea va prezenta structura organizatoricã a armatei, cu enumerarea principalelor
elemente componente ale Forþelor Terestre, Forþelor Aeriene ºi Forþelor Navale.

Potrivit prevederilor proiectului de lege, conform misiunilor ºi stãrii de pregãtire
operaþionalã a structurilor, Armata Românã va fi organizatã în:
a) Forþe Active – încadrate cu efective peste 80%;
b) Forþe Teritoriale – încadrate cu efective între 20-70%;
c) Forþe de Rezervã – încadrate cu efective între 5-20%.
Proiectul conþine ºi dispoziþii referitoare la efectivele Armatei României, la nivelul
anului 2003. Totodatã, se dispune cã Statul Major General propune modificarea organizãrii
Armatei României în urmãtoarele situaþii:
a) la apariþia unor noi factori de risc pentru securitatea naþionalã;
b) la introducerea de noi echipamente militare în înzestrare;
c) la modificarea resurselor financiare destinate apãrãrii naþionale.
Subliniez cã reforma în domeniul creãrii noilor structuri ale armatei nu depinde de
intrarea în vigoare, a acestei legi, care va fi trimisã, spre dezbatere, Parlamentului. La
intrarea ei în vigoare însã, structurile realizate vor fi sprijinite de temeiul legal necesar.
De asemenea, consider cã este de semnalat faptul cã, în perioada dezbaterilor
parlamentare, prevederile proiectului de lege pot suferi modificãri chiar ºi substanþiale,
mai ales în ceea ce priveºte cifrele prezentate în valoare fixã, absolutã.
Realizarea structurilor prevãzute de lege, în detaliu, va avea ca finalitate constituirea
unei armate compacte, mai performantã, eficientã, flexibilã ºi compatibilã cu standardele
NATO ºi va permite urmãtoarele: realizarea obiectivelor de interoperabilitate ºi a
obiectivelor de parteneriat; realizarea, la nivelul angajamentelor asumate faþã de NATO,
a capacitãþii de reacþie (6 brigãzi luptãtoare, 2-3 escadrile de luptã, 1 escadrilã de
transport, 4-5 nave de luptã tip fregate); capacitate mãritã pentru forþele declarate
disponibile pentru misiuni de menþinere a pãcii; asigurarea, la un prag minim, a necesarului
de securitate prin forþe proprii.
III. În urma evaluãrii efectuate de reprezentanþii NATO, în luna martie 2001,
s-a hotãrât ca, începând cu data de 01.06.2001, reforma personalului armatei
sã se efectueze pe baza principiului corelãrii grad-funcþie ºi, de asemenea, sã
se instituie cadrul legal pentru aplicarea Ghidului carierei militare.
În sensul celor menþionate, am întocmit proiectul de Ordonanþã de urgenþã privind
modificarea ºi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care conþine
reglementãri aplicabile numai ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor din Ministerul
Apãrãrii Naþionale.
Aceste dispoziþii vizeazã urmãtoarele:
-instituirea contractului cu duratã determinatã pentru cadrele militare în activitate;
-realizarea concordanþei între gradele pe care le au cadrele militare în activitate ºi
gradele funcþiilor pe care acestea le îndeplinesc;
-statuarea Ghidului carierei militare, care va reglementa accesul în profesia de ofiþer,
maistru militar sau subofiþer ºi evoluþia pe treptele ierarhiei militare a acestor categorii
de personal;
-introducerea gradului de sergent (maistru militar clasa a V-a), ca fiind primul grad
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aflat la baza ierarhiei corpului subofiþerilor ºi maiºtrilor militari, ºi, totodatã, schimbarea
denumirii gradelor de general;
-micºorarea limitelor de vârstã în grad pentru cadrele militare.
Sistemul de gestiune a resurselor umane, bazat pe mãsurile enumerate,
îndeplineºte simultan douã condiþii:
-rãspunde eficient intereselor actuale ºi de perspectivã ale Armatei României;
- este compatibil cu cele ale armatelor þãrilor membre NATO, ca una dintre premisele aderãrii la Alianþa Nord-Atlanticã.
Aº dori sã scot în evidenþã conjunctura deosebitã în care a fost promovat acest
proiect de ordonanþã de urgenþã. Potrivit Constituþiei României art. 114 alin. (4), “În
cazuri excepþionale, Guvernul poate adopta ordonanþe de urgenþã.”
Constituþia nu defineºte cazul excepþional. De altfel, rolul normelor constituþionale
este de a reglementa ºi nu de a defini sau clasifica. Aceste operaþiuni revin legilor,
doctrinei ºi desigur jurisprudenþei, cu prioritate jurisprudenþei constituþionale. Constituþia
nu constituie un dicþionar juridic. Ea trebuie interpretatã ºi aplicatã prioritar de cãtre
juriºti. Astfel, Curtea Constituþionalã a stabilit, prin Decizia nr. 65/1995, cã, “prin cazuri
excepþionale, în sensul art. 114 (4) din Constituþie se înþeleg acele situaþii care nu se
pot încadra în cele avute în mod expres de lege. Interesul public lezat de caracterul
anormal ºi excesiv al cazurilor excepþionale justificã intervenþia Guvernului pe calea
ordonanþei de urgenþã. De aceea, o astfel de mãsurã se poate fundamenta numai pe
necesitatea ºi urgenþa reglementãrii unei situaþii care, datoritã circumstanþelor sale
excepþionale, impune adoptarea de soluþii imediate, în vederea evitãrii unor grave atingeri
aduse interesului public”.
A stat în sarcina conducerii ministerului sã convingã Guvernul cã interesul public
lezat în mod grav în aceastã speþã a fost aderarea la NATO, pentru care a optat 85% din
populaþia þãrii. Era în joc credibilitatea armatei, care s-a angajat, în primãvarã, în timpul
evaluãrii reprezentanþilor NATO, ca, începând cu luna iunie, sã desfãºoare managementul
resurselor umane pe baza corelãrii gradului cu funcþia ºi a Ghidului carierei militare.
Sarcina a fost cu atât mai grea cu cât, prin aceastã ordonanþã de urgenþã, s-a modificat
ºi completat o lege organicã unde existã reglementãri pentru toate instituþiile din sectorul
de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
Timpul extrem de scurt avut la dispoziþie, faptul cã a trebuit sã modificãm numai
textele “vitale” pentru reformã, precum ºi faptul cã am devenit, în acest act normativ,
excepþie la regulã au constituit adevãrate impedimente. Sperãm cã la dezbaterea
ordonanþei în Parlament sã avem ocazia sã cizelãm toate asperitãþile legii. Pânã atunci,
vom aplica unele prevederi pe baza interpretãrii juridice, tratatã pe larg în manualele de
drept.
IV. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului din 2001 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare prevede, la art.
5, cã accesul în profesie ºi evoluþia ulterioarã pe treptele ierarhiei militare au
la bazã principiile ºi normele stipulate în cuprinsul ei. În aplicarea acestora, se
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elaboreazã Ghidul carierei militare, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
Prin aplicarea Ghidului carierei militare, se asigurã:
- instituirea unui sistem transparent de promovare în funcþie ºi înaintare în grad
potrivit corelaþiei dintre gradul militar deþinut ºi cel prevãzut pentru funcþia în care se
numeºte cadrul militar respectiv;
- crearea cadrului normativ pentru asigurarea promovãrii cadrelor militare potrivit
principiilor “ºanselor egale” ºi “omului potrivit la locul potrivit”;
- evoluþia în carierã a cadrelor militare exclusiv pe bazã de competenþã profesionalã,
performanþã în funcþia îndeplinitã ºi potenþial de dezvoltare;
- menþinerea unei structuri de personal echilibrate, pe corpuri de cadre militare,
grade ºi vârste, corespunzãtoare modelului piramidal;
- interoperabilitatea în domeniul managementului personalului din Armata României
ºi a celui din armatele statelor membre NATO.
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General de corp de armatã dr. Nicolae PÃªTINICÃ
Colonel Dumitru GIMIGA
1. Starea armatei, teorie sau necesitate practicã?
Definind starea unui organism ca reprezentând situaþia sau modul în
care acesta se gãseºte sau se prezintã la un moment dat, pentru armatã, ca o
componentã fundamentalã în prezervarea suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a statului
naþional unitar român, organism specializat, cu o structurã preponderent ierarhicã ºi
totodatã foarte complexã, determinarea stãrii sale constituie, în opinia noastrã, o problemã
nu tocmai uºoarã.
Importanþa acesteia, ca indicator de potenþial, rezidã în necesitatea cunoaºterii
permanente a parametrilor de funcþionare în raport cu misiunile încredinþate, astfel încât
sã se poatã interveni oportun ºi eficient, prin aplicarea corecþiilor necesare pentru
menþinerea sa într-o stare de operativitate maximã.
Pentru a mã explica, pot afirma cã adaptarea ºi aplicarea pe scarã tot mai largã, în
domeniul militar, a principiilor managementului modern au impus, în toate armatele
moderne, demararea unor studii de fundamentare ºtiinþificã a procedurilor de determinare
a stãrii acestora, având ca finalitate modernizarea concepþiilor ºi normativelor existente
sau chiar elaborarea ºi aplicarea unora noi.
În aceastã activitate, se porneºte de la un principiu simplu ºi de altfel cunoscut:
„dacã vreau sã acþionez asupra unui organism, trebuie sã-l cunosc foarte bine,
sub toate aspectele sale, ºi sã încerc sã-l evaluez într-o mãsurã cât mai obiectiv
posibilã“. În acest proces de cunoaºtere ºi evaluare, întrebãrile pe care ºi le va pune
orice specialist militar pentru a-ºi fundamenta raþionamentele de regulã, sunt: Care va fi
impactul uman ºi material, în timp ºi spaþiu, al acþiunii planificate? Care vor fi avantajele,
dezavantajele ºi raportul dintre ele? Care vor fi costurile ºi suportabilitatea acestora de
cãtre organism sau societate? Se impune schimbarea sau modificarea obiectivelor?
Prioritãþile rãmân aceleaºi sau intervin altele? Problemele enumerate nu au caracter
limitativ, iar într-o situaþie realã pot apãrea altele, chiar mai complexe. Un singur lucru
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este cert: toate se raporteazã la starea organismului analizat, ca bazã de plecare în
derularea proceselor de pregãtire a deciziilor.
Pentru armata noastrã, necesitatea conceptualizãrii ºi, ulterior, a normãrii procesului
de determinare a stãrii armatei este cu atât mai stringentã cu cât, începând cu anul
1990, acesta se aflã într-o doritã, dar perpetuã reformã.
Acum, dupã 11 ani de numeroase experimente, încercãri, renunþãri, evaluãri ºi
reevaluãri, ambiguitãþi de ordin conceptual sau normativ, consider cã putem afirma, fãrã
sã greºim prea mult, cã asupra organismului militar naþional s-a acþionat, plecând de la
premisa cã acesta prezintã „simptome de boalã“. Acest proces de însãnãtoºire s-a
desfãºurat însã fãrã o cunoaºtere permanentã a stãrii reale, fãrã o radiografiere atentã
a bolilor, ca de altfel ºi a pãrþilor sãnãtoase, fãrã a se analiza care este modul lor de
manifestare ºi care pot fi consecinþele lor pe termen scurt sau lung. În aceste condiþii,
„tratamentele medicale“, ca ºi „operaþiile chirurgicale“ la care a fost supus acest organism,
în multe situaþii ºi-au greºit þinta ºi au accentuat bolile sau au generat altele noi.
Este foarte adevãrat cã un proces de reformã de amploarea celui în care este angajatã
Armata României presupune resurse pe mãsurã, dar, în acelaºi timp, ºi un management
adecvat al celor extrem de limitate puse la dispoziþie de societate.
Am abordat într-o paletã plasticã problematica necesitãþii conceptualizãrii ºi realizãrii
unui sistem normativ modern pentru determinarea stãrii structurilor în Armata României
ºi implicit a acesteia în ansamblul ei, dat fiind ºi unele încercãri nefinalizate, din trecutul
apropiat, datoritã unor motive subiective care nu aparþin inspectoratului.
Din studiul literaturii de specialitate ºi ca urmare a schimburilor noastre de experienþã
cu organisme similare din armatele moderne, unde determinarea stãrii structurilor este
o practicã uzualã, apreciem cã starea Armatei României se poate determina pe baza
urmãtorilor indicatori de stare:
conducerea sistemului militar;
potenþialul operaþional al forþelor;
moralul forþelor;
starea disciplinei militare;
starea de sãnãtate a personalului armatei;
echipamentele ºi infrastructura;
stadiul realizãrii acordurilor internaþionale ºi a parteneriatelor operaþionale
necesare acoperirii nevoilor de securitate.
Considerãm cã aceºti indicatori sunt reclamaþi de noul „Sistem de planificare,
programare, bugetare ºi evaluare a forþelor, activitãþilor ºi resurselor în Armata României“,
care a început sã fie implementat în sistemul militar naþional. În aceste condiþii, se
creeazã posibilitatea furnizãrii unor date ºi informaþii care vor reflecta într-o mãsurã mult
mai obiectivã rezultatele proceselor de transformare conceptualã ºi structuralã, pe termen
mediu ºi lung, în activitatea organismului militar, eficienþa ºi eficacitatea cheltuirii
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fondurilor, exprimatã prin calitatea ºi gradul de îndeplinire a obiectivelor declarate.
Fiecare din aceºti indicatori de stare se poate cuantifica ºi analiza cu ajutorul unor
metode adecvate (analizã de diagnosticare, analizã comparatã, analizã sistemicã),
potrivit specificului ºi conþinutului acestora, pe etape ale restructurãrii sau pe structuri.
În aceste condiþii, apreciem cã elaborarea ºi oficializarea „Sintezei privind starea
Armatei României“, pe lângã o imagine sinteticã ºi realistã asupra armatei în ansamblul
ei, poate furniza disfuncþiile la nivel macro, relaþiile de cauzalitate ºi factorii care le
genereazã, astfel încât, în urma concluziilor rezultate, sã se poatã contura atât variantele
de corecþie a proceselor aflate în derulare, cât ºi cadrul propice desfãºurãrii activitãþilor
viitoare.
2. Evaluarea, ca finalitate a funcþiei de control, element fundamental în
determinarea stãrii structurilor
Evaluarea, ca proces complex, presupune mãsurarea performanþelor organizaþiei ºi
compararea acestora cu obiectivele ºi standardele iniþiale concretizate în planuri ºi
programe.
Deºi procedura enunþatã pare simplã la o primã vedere, procesul însã este extrem
de complex, presupunând reguli, criterii, indicatori de mãsurare, metode de analizã ºi
responsabilitãþi concretizate într-un sistem unitar de analizã a datelor ºi informaþiilor
obþinute printr-un control riguros, specializat ºi echidistant.
Este foarte adevãrat cã, în condiþiile unui organism militar cu stabilitate structuralã
ºi funcþionalã, procesele de evaluare capãtã un anumit caracter rutinier, de normalitate.
În situaþia armatei noastre, aflatã într-un profund ºi dureros proces de restructurare ºi
modernizare, evaluãrile devin mult mai complexe. Acestea trebuie sã aibã ca element
de referinþã performanþele pe care le va atinge armata potrivit misiunilor din Constituþia
României ºi, în acelaºi timp, realizarea unei structuri acþionale în corelaþie cu noile
concepte strategice reclamate de parametrii actuali de manifestare a confruntãrilor
militare post Rãzboi Rece ºi, nu în ultimul rând, pentru realizarea criteriilor curente de
integrare în structurile de securitate euroatlantice.
Datã fiind instabilitatea unor elemente de referinþã necesare restructurãrii, cum sunt:
un cadru normativ adecvat; o concepþie clarã fundamentatã pe criterii ºtiinþifice; programe
ºi planuri adecvate, acoperite cu resursele corespunzãtoare; ordine clare ºi un control
riguros asupra termenilor ºi calitãþii execuþiei, s-a ajuns la situaþia ca, în aceastã etapã,
sã nu se beneficieze de coerenþa doritã ºi finalitatea prognozatã.
De regulã, se spune cã „într-o organizaþie militarã, dacã se întâmplã ceva mai mult
sau mai puþin grav, modul de a judeca lucrurile este diferit: din perspectiva
comandantului - cine este vinovat trebuie pedepsit; iar a ofiþerului de stat major –
cum o putem repara ºi, dacã o reparãm, ce facem sã nu se mai repete”.
Pornind de la afirmaþia de mai sus, vom încerca sã analizãm pe scurt modul cum au
fost percepute ºi respectate elementele fundamentale ale managementului modern.
Facem acest lucru fãrã a învinovãþi pe cineva, ci doar din dorinþa de a crea motivaþiile
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necesare identificãrii unor soluþii ºi fundamentãrii deciziilor pentru optimizarea întregii
activitãþi viitoare. Enumerãm în continuare ºi încercãm un scurt comentariu, credem
noi, obiectiv, din perspectiva acestor elemente.
Un prim element îl constituie stabilirea obiectivelor de realizat, care trebuie sã
defineascã clar „ceea ce trebuie fãcut“, „ce trebuie obþinut“, „care sunt
prioritãþile“. Ceea ce s-a realizat pânã acum, în domeniul restructurãrii ºi modernizãrii
Armatei României, datoritã unei anumite doze de inconsecvenþã, instabilitate ºi
ambiguitate, pune în evidenþã faptul cã acest principiu nu a constituit întotdeauna un
element primar de analizã în fundamentarea deciziilor. Aceste caracteristici au fost
generate atât de factori subiectivi (necunoaºterea stãrii reale, voluntarism, ingerinþe
neprofesionaliste, preluarea ºi aplicarea fãrã discernãmânt a unor modele strãine
etc.), cât ºi de altã naturã (cadru legislativ deficitar, ambiguitatea unor decizii politicomilitare, desele schimbãri structurale la nivel central, ca de altfel ºi ale conducerii
armatei, limitarea tot mai excesivã a resurselor alocate, folosirea ineficientã a
specialiºtilor, plecarea din sistem a multor specialiºti etc.). Aceastã diversitate de factori
perturbatori a dus la schimbarea nejustificatã, aproape anualã, a obiectivelor ºi prioritãþilor,
toate acestea având drept consecinþã prelungirea în timp a proceselor ºi creºterea
exponenþialã a costurilor umane, financiare ºi materiale.
Dacã ne referim la mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor definite
în prealabil, va trebui sã stabilim „dacã poate fi fãcut“, „cum poate fi fãcut“, ºi
mai ales „cu ce resurse poate fi fãcut“. Lipsa unor imagini realiste asupra organismului
militar ºi a factorilor externi care contribuie la capacitarea lui, experienþa limitatã în
proiectarea ºi desfãºurarea activitãþilor de mare amploare în domeniul restructurãrii ºi
modernizãrii, cât ºi tendinþa naturalã a omului de a lãsa sentimentele ºi obiceiurile sã îi
domine inteligenþa ºi imaginaþia au condus la elaborarea unor planuri de mãsuri nerealiste, prin supraestimarea posibilitãþilor de execuþie în raport cu resursele posibil a fi
alocate, având drept urmare modificãri frecvente de ordine, sistarea sau renunþarea la
unele programe aflate în plinã desfãºurare, precum ºi amânarea perpetuã a unor decizii.
Evaluarea rezultatelor efectiv obþinute, prin folosirea mijloacelor ºi urmãrirea
obiectivelor prestabilite, trebuie sã ofere rãspunsuri la întrebãrile „cu ce trebuie
fãcut“ ºi „cum a fost fãcut“. Limitarea excesivã a resurselor alocate ºi utilizarea lor
potrivit unor concepþii prea des modificate, lipsa de experienþã, suprapusã pe derularea
unor studii de caz nefinalizate sau cu rezultate incerte, au condus la risipa de resurse
ºi, în timp, la nerealizarea obiectivelor prognozate. Acest fapt s-a petrecut în condiþiile
în care este unanim cunoscut cã resursele sunt întotdeauna limitate ºi deci ceea ce
existã trebuie gospodãrit cu mare grijã. Prin aceste aprecieri am atins ºi cel de-al
patrulea principiu al managementului modern: conformitatea rezultatelor efectiv
obþinute cu obiectivele stabilite iniþial. Inconsecvenþa ºi instabilitatea intervenite în
procesul de reformã sunt datorate, în mare mãsurã, unor evaluãri nerealiste privind
structura de forþe, costurile restructurãrii, ale operaþionalizãrii ºi menþinerii forþelor la
parametrii atinºi ºi nu numai.
Înfiinþãrile, restructurãrile, transformãrile ºi desfiinþãrile de structuri, în baza unor
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obiective generale ºi prioritãþi modificate aproape anual, au dus, pe lângã consumul
unor mari cantitãþi de resurse din puþinul alocat, la diminuarea drasticã a nivelului stãrii
de operativitate a tehnicii, supraîncãrcarea unor unitãþi ºi depozite cu tehnicã ºi
echipamente, accentuarea deficitelor de materiale ºi echipamente de întreþinere,
deteriorarea continuã a infrastructurii militare.
Dacã ar fi sã facem o apreciere generalã asupra stãrii actuale a Armatei României,
datele ºi informaþiile recent obþinute din sistemul militar ne creeazã o imagine cu douã
planuri distincte:
a) înþelegerea necesitãþii restructurãrii de cãtre personalul armatei ºi voinþa de acþiune
a acestuia pentru aplicarea programelor proprii de restructurare, potrivit ordinelor primite
ºi în condiþiile resurselor limitate alocate;
b) existenþa unei instabilitãþi a cadrului normativ privind conceptualizarea ºi
desfãºurarea procesului de restructurare pe care armata l-a parcurs pânã în prezent,
având drept consecinþã nefinalizarea proiecþiilor prestabilite ºi o stare de operativitate
caracterizatã de unele accente critice.
3. Implicarea Inspectoratului Ministerului Apãrãrii Naþionale în derularea
procesului de evaluare ºi determinare a stãrii organismului militar
Dacã asupra necesitãþii conceptualizãrii ºi normãrii procesului de determinare a
stãrii Armatei României consider cã nu trebuie sã mai insistãm, cred cã se impune sã
ne axãm pe ce este necesar de realizat în acest domeniu, pentru a ne putea înscrie în
clubul armatelor moderne.
Procesul de transformare ºi redimensionare a unei organizaþii strict verticale, cum
este armata noastrã, într-o organizaþie flexibilã, adaptabilã la noi stimuli, nu este ºi nu
trebuie sã constituie un scop în sine; el are o prea mare importanþã pentru prezentul ºi
viitorul þãrii, astfel încât sã nu fie dus la bun sfârºit ºi cu rezultatele dorite.
În acest context, afirmaþia futurologului american Alvin TOFFLER, privind „întãrirea
funcþiei de control“, devine extrem de actualã, indiferent dacã aceasta include componenta administrativã sau operaþionalã, ºi acest lucru pentru cã prin control se asigurã
regularizarea proceselor de transformare structuralã, optimizarea fluxurilor relaþionale
ºi funcþionale, fundamentarea unor decizii oportune ºi eficace, sporirea flexibilitãþii ºi
eficienþei în alocarea ºi utilizarea resurselor, scurtarea ºi simplificarea cãilor de comunicaþii
etc.
Conectaþi direct la procesul de reformã pe care îl parcurge armata în prezent, doresc
sã prezint, pe scurt, ce am realizat la nivelul inspectoratului, atât sub aspectul clarificãrilor
în domeniul controlului ºi evaluãrii, dar ºi în cel al determinãrii stãrii armatei dacã nu în
ansamblul ei, mãcar pe anumite secvenþe.
Încã din 1997, am demarat o serie de studii ºi schimburi de experienþã cu structuri
similare din armatele moderne ºi, ca urmare, ni s-a confirmat faptul cã între controlul
ierarhic, necesar fãrã doar ºi poate, ºi un control echidistant extern, exercitat de o
structurã specializatã, existã diferenþe, atât sub aspectul temporal, cât ºi al acurateþei
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informaþiei. Pornind de la aceste considerente, am elaborat ºi operaþionalizat, în cursul
anului 1999, concepþia ºi instrucþiunile necesare pentru exercitarea controlului ºi
inspecþiilor în armatã.
Conºtientizând funcþia controlului în sprijinul exercitãrii actului de conducere
de cãtre ministrul apãrãrii naþionale ºi ca element principal de fundamentare a deciziilor
acestuia, am reuºit, printr-o planificare judicioasã a activitãþilor în concordanþã cu
obiectivele procesului de reformã, sã elaborãm o serie de studii de stare prin care am
dorit sã ne aducem contribuþia la corectarea unor disfuncþii de sistem care s-au manifestat
în diferite etape de derulare a acesteia. Studiile elaborate de cãtre inspectorat, începând
cu 1998, au abordat urmãtoarea problematicã:
ordinea ºi disciplina militarã;
oportunitatea ºi funcþionalitatea activitãþilor de scoatere din funcþiune a mijloacelor
fixe ºi casarea bunurilor materiale din înzestrarea M.Ap.N.;
fundamentarea ºi repartiþia funcþiilor principale pe elementele structurii centrale a
M.Ap.N.;
reorganizarea activitãþii de construcþii ºi domenii militare;
cercetarea ºtiinþificã în domeniul militar;
pregãtirea de comandament;
trecerea la sistemul de evidenþã cantitativ-valoricã;
participarea unitãþilor Armatei României la exerciþii ºi acþiuni militare comune cu
alte armate;
elaborarea actelor normative specifice în armatã;
clarificarea rolului ºi locului comandamentelor operaþionale;
pregãtirea ºi perfecþionarea piloþilor militari.
Acestor studii le asociem rapoartele noastre, adresate factorilor de conducere din
minister, în urma activitãþilor de control, inspecþie sau documentare-informare în teritoriu,
în care am prezentat starea realã din teren ºi variante decizionale de corecþie pentru
disfuncþiile identificate.
Dacã activitãþile noastre au fost oportune sau inoportune, eficiente sau mai puþin
eficiente, rãmâne de apreciat, dar avem totuºi satisfacþia cã, în urma acþiunilor noastre,
unele stãri de lucruri s-au modificat în sensul pozitiv, însã ºi insatisfacþia cã, la nivelul
structurilor centrale, continuã sã se perceapã controlul, în special cel din exterior, ca
un act de neîncredere în comandanþi ºi ºefi, un act prin excelenþã stresant ºi punitiv
totodatã.
Trãim un sentiment de insatisfacþie, datoritã faptului cã, din varii motive, dar mai
puþin din vina noastrã, nu am reuºit sã convingem ºi sã implementãm „Concepþia privind
determinarea stãrii Armatei României“ ºi metodologia specificã de aplicare a acesteia.
Dacã am fi realizat acest deziderat, astãzi am fi avut un document în faza de
experimentare, asupra cãruia am fi putut purta discuþii concrete, constructive ºi extrem
de necesare problematicii abordate în seminarul nostru.
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Politica de securitate naþionalã, adaptatã la noul context internaþional, trebuie sã
ofere rãspunsuri eficiente la noua gamã de riscuri generatã de tranziþia la sistemul
democratic ºi la economia de piaþã.
În cadrul procesului de restructurare ºi modernizare a armatei, componenta înzestrãrii
reprezintã elementul dinamic care antreneazã resurse umane, tehnico-economice ºi
financiare în scopul punerii în aplicare a programelor de cercetare-dezvoltare ºi de
interoperabilitate, pornind de la necesitatea obiectivã de menþinere a capacitãþii de apãrare
a þãrii la un nivel corespunzãtor strategiei de securitate, ºi opþiunii hotãrât manifestate
pentru integrarea în NATO. În prezent, din punct de vedere al asigurãrii securitãþii naþionale
ºi al costurilor necesare realizãrii acesteia, nu existã alternativã la integrarea în NATO.
România este decisã sã suporte costurile aderãrii la NATO.
Din punctul de vedere al nevoilor de dotare, al operaþionalizãrii forþelor, Ministerul
Apãrãrii Naþionale trebuie sã susþinã, prin orice mijloace, necesitatea continuãrii ºi
finalizãrii programelor de achiziþii aflate în curs de derulare. În acelaºi timp, trebuie
sã-ºi rafineze concepþia, condiþiile ºi procedurile de abordare a unor noi programe, mai
ales sã fie clare condiþiile de asigurare a finanþãrii programelor noi de achiziþii, potrivit
strategiei de înzestrare a armatei.
Structurile implicate în domeniul achiziþiilor au nevoie ca sistemul integrat de
management al achiziþiilor pentru apãrare sã fie înþeles, sã funcþioneze în condiþii optime,
în mod unitar, dar flexibil ºi, mai ales, sã fie eficient. Din pãcate, acest proces complex
trebuie sã se desfãºoare într-un climat socio-economic nu tocmai favorabil.
Trebuie subliniat de la început cã achiziþiile includ: cercetarea, dezvoltarea, testarea
ºi evaluarea, producþia, instalarea la unitãþile operative ºi asigurarea suportului logistic
corespunzãtor pe toatã durata de exploatare a unui sistem de arme, pânã la scoaterea
din uz ºi posibila valorificare.
Înzestrarea Armatei României se realizeazã printr-un amplu sistem de acþiuni
necesare pentru transpunerea în practicã a planurilor de mãsuri rezultate din obiectivele
ºi opþiunile fundamentale ce derivã din Strategia militarã a României, documentul de
bazã care orienteazã activitatea Armatei României în primii ani ai secolului XXI.
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Fundamentul pe care se bazeazã abordarea problemei înzestrãrii Armatei României
îl reprezintã necesitatea de înzestrare a combatanþilor cu suportul tehnic care sã asigure
superioritatea în toate tipurile de conflicte moderne ºi recunoaºterea faptului cã investiþia
în echipamente, sisteme de arme ºi tehnologie este o componentã criticã a viitoarei
capacitãþi strategice defensiv-active.
Componenta de bazã a Ministerului Apãrãrii Naþionale, care are misiunea de a
transforma cerinþele tehnice operaþionale în sisteme de armament ºi de a conduce
programele majore de achiziþii de tehnicã militarã ºi cercetarea ºtiinþificã în domeniile
sale de responsabilitate, este Departamentul pentru Armamente.
Departamentul pentru Armamente este organizat ºi funcþioneazã potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã nr.14/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, ale Hotãrârii Guvernului nr. 0217/2001 privind structura organizatoricã ºi
efectivele Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale Ordinului ministrului apãrãrii naþionale nr.
M.S. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale.
În calitate de organ unic de specialitate, Departamentul pentru Armamente conduce
ºi executã politica în domeniul achiziþiilor de tehnicã militarã, având urmãtoarele
responsabilitãþi:
1. Managementul programelor majore de achiziþii ºi al activitãþilor de testare ºi
evaluare, cercetare-dezvoltare ºi inovare pentru tehnicã ºi tehnologii militare;
2. Politici de achiziþii pentru înzestrare, monitorizare ºi evaluare tehnicã,obiective de
parteneriat, relaþii industriale ºi pregãtirea economicã pentru apãrare;
3. Management contracte de achiziþii ºi evaluarea, certificarea ºi supravegherea
calitãþii la furnizorii Ministerului Apãrãrii Naþionale;
4. Colaborãri tehnice externe;
5. Coordonarea ºi controlul importurilor ºi exporturilor de produse speciale;
6. Codificare ºi standardizare tehnicã;
7. Stat major, secretariat ºi management resurse umane specifice procesului de
achiziþii;
8. Planificare ºi execuþie financiarã.
Principalul obiectiv al Departamentului pentru Armamente este achiziþionarea
sistemelor de armament, care înglobeazã tehnologii moderne în scopul satisfacerii
cerinþelor categoriilor de forþe ale armatei, pentru asigurarea interoperabilitãþii cu forþele
NATO ºi în corelare cu resursele puse la dispoziþie.
Un obiectiv major în domeniul achiziþiilor îl constituie modernizarea sistemelor de
armament aflate în dotare, activitate care se realizeazã în cadrul unor programe de
cooperare, având drept scop îmbunãtãþirea fiabilitãþii ºi creºterea performanþelor acestor
sisteme la nivelul cerinþelor categoriilor de forþe, concomitent cu realizarea
interoperabilitãþii în domeniul tehnic.
Cooperarea cu firme de prestigiu din strãinãtate pentru realizarea sistemelor de
armament constituie o componentã de bazã a politicii în domeniul achiziþiilor. Aceasta
vizeazã cercetarea, dezvoltarea ºi producþia de sisteme noi, corelatã cu transferul de
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tehnologii moderne la agenþii economici proprii, ceea ce va conduce la posibilitatea
dezvoltãrii în viitor a unor sisteme cu un grad de integrare ridicat.
Un alt obiectiv îl reprezintã menþinerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la un
nivel care sã permitã modernizarea înzestrãrii forþelor, tendinþã corelatã cu implicarea
cât mai mare a industriei naþionale în realizarea programelor de achiziþii.
Modernizarea înzestrãrii armatei presupune un proces mult mai complex, care, pe
lângã sisteme de armament ºi echipamente, se va reflecta ºi în asigurarea, modernizarea
ºi dezvoltarea suportului logistic al trupelor, mentenanþei tehnicii, asistenþei medicale ºi
a infrastructurii militare.
În anul 1997, Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii a aprobat un program de înzestrare
care cuprinde obiective privind modernizarea înzestrãrii armatei în vederea realizãrii
interoperabilitãþii cu structurile NATO, cu prioritate a unitãþilor ºi marilor unitãþi din cadrul
Forþelor de supraveghere ºi avertizare timpurie ºi a Forþelor de reacþie în situaþii de crizã.
La elaborarea programului s-a avut în vedere realizarea unor noi tipuri de tehnicã
performantã sau modernizarea celor existente în dotare, în concepþie proprie sau în
cooperare cu parteneri externi, în scopul asigurãrii nevoilor de înzestrare, utilizãrii
eficiente a capacitãþilor industriale din sectorul producþiei de apãrare, obþinerii de transfer
de tehnologie necesar modernizãrii sectorului ºi creãrii premiselor de realizare de produse
competitive ºi la export.
Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin Departamentul pentru Armamente, are în diferite
faze de realizare un numãr de 20 programe de modernizare aprobate de Consiliul Suprem
de Apãrare a Þãrii.
Aceste programe se pot grupa pe trei direcþii principale:
1. Modernizarea tehnicii din dotare, având în vedere încadrarea în standardele NATO
pentru realizarea obiectivelor de interoperabilitate cu tehnica din înzestrarea armatelor
þãrilor membre NATO;
2. Achiziþionarea de tehnicã ºi integrarea tehnologiilor moderne de fabricaþie în cadrul
industriei autohtone;
3. Achiziþionarea unor categorii de tehnicã militarã ºi componente speciale pentru
care nu sunt condiþii sau nu este rentabil sã fie realizate în þarã.
În acest sens, pentru categoriile de forþe ale armatei s-au stabilit urmãtoarele obiective
prioritare pe termen lung:
a) Pentru forþele terestre:
- îmbunãtãþirea manevrabilitãþii ºi fiabilitãþii blindatelor existente;
- creºterea puterii de foc ºi a preciziei de lovire, ziua ºi noaptea, în orice condiþii
meteo;
- dezvoltarea mijloacelor amfibii în scopul creºterii capacitãþii de transport ºi a puterii
de foc;
- dezvoltarea gurilor de foc ºi a muniþiilor aferente, cu performanþe compatibile cu
standardele ºi calibrelor NATO;
- modernizarea sistemelor de apãrare antiaerianã specifice;
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- atingerea standardelor NATO în domeniul protecþiei NBC ºi balistice.
b) Pentru forþele aeriene:
- modernizarea aeronavelor existente pentru creºterea performanþelor privind precizia
de lovire a þintelor terestre ºi aeriene;
- achiziþia de avioane de transport în vederea creºterii capacitãþii de transport a
trupelor ºi tehnicii de luptã, atât în caz de necesitate, cât ºi în cadrul operaþiunilor
pentru menþinerea pãcii;
- realizarea unui sistem integrat de control al traficului aerian;
- dezvoltarea unui sistem de identificare amic-inamic (IFF), compatibil cu sistemele
NATO.
c) Pentru forþele navale:
- modernizarea navelor din dotare, cu sisteme C3I ºi sisteme de arme cu precizie
ridicatã, în scopul creºterii puterii de foc;
- creºterea manevrabilitãþii ºi autonomiei, inclusiv asigurarea alimentãrii pe mare;
- creºterea autoprotecþiei navelor ºi extinderea posibilitãþilor de cooperare cu alte
mijloace de luptã, în condiþii de siguranþã.
d) Comune pentru categoriile de forþe ale armatei:
- dezvoltarea unui sistem de comunicaþii digital, compatibil cu sistemele NATO;
- dezvoltarea reþelei de calculatoare pentru logistica trupelor, în concordanþã cu
standardele NATO;
- dezvoltarea de sisteme C4I;
- dezvoltarea unui sistem strategic de rãzboi electronic.
Realizarea acestor obiective, concretizate în programe de achiziþii, presupune
cooperarea cu firme externe, dar, în primul rând, implicarea industriei autohtone. Nevoile
armatei s-au redus, dar pretenþiile privind performanþele, calitatea ºi fiabilitatea au crescut.
În acest scop, înzestrarea Armatei României se bazeazã pe urmãtoarele
principii:
înzestrarea armatei cu sisteme de armament noi, performante ºi inteligente,
care sã rãspundã cerinþelor de precizie, mobilitate, flexibilitate ºi interoperabilitate;
modernizarea tehnicii de luptã în scopul prelungirii perioadei de viaþã a sistemelor
de armament din dotare, creºterea performanþelor acestora ºi compensarea în acest
mod a reducerilor de armament ºi forþe ºi, toate acestea, cu cheltuieli ºi riscuri minime;
cooperarea cu alte þãri în realizarea sistemelor de armament (o opþiune necesarã,
deoarece mijloacele financiare implicate nu mai pot fi suportate de o singurã þarã, se
împart costurile ºi riscurile, iar cooperarea ºi exportul pot ajuta la ameliorarea ºi
menþinerea unei balanþe comerciale echilibrate);
actualizarea programelor de înzestrare pe termen mediu ºi lung, care sã aibã
finanþare asiguratã (de la buget, din surse extrabugetare sau prin credite externe) ºi
care sã asigure derularea în grafic a programelor de achiziþii;
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accesul cât mai larg ºi sigur al armatei, indiferent de gradul de stabilitate al
situaþiei internaþionale, la cele mai moderne tehnologii, deoarece noile tehnologii
informatice -calculatoare, comunicaþii ºi microelectronicã- au o importanþã vitalã în oricare
program militar de viitor;
menþinerea unor capacitãþi ale industriei naþionale de apãrare pentru a ne asigura
o independenþã faþã de furnizorii externi, impunându-se adaptarea acestor capacitãþi la
noile necesitãþi ºi cerinþe pe termen lung ale armatei, acreditarea ºi certificarea lor,
precum ºi sporirea capacitãþii agenþilor economici interni de a participa la realizarea
parþialã sau integralã a produselor pe care armata le doreºte;
menþinerea unei componente a cercetãrii militare direct în subordinea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, ca cea mai importantã sursã de consultanþã ºtiinþificã a armatei;
stabilirea prioritãþilor în domeniul achiziþiilor, limitarea sau sistarea programelor
în derulare pentru care nu pot fi asigurate integral fondurile necesare.
Principalele obiective specifice în vederea realizãrii interoperabilitãþii în
domeniul tehnicii militare cu armatele þãrilor membre NATO ºi UEO sunt:
dezvoltarea în cooperare a unui sistem de transmisiuni digital interoperabil cu
cel al NATO;
asigurarea unor staþii radio HF, VHF, UHF pentru eºaloanele tactice, care pot
lucra ºi cu salt de frecvenþã;
asigurarea sistemelor C3I pentru toate categoriile de forþe, în scopul desfãºurãrii
de misiuni în cadru naþional ºi multinaþional;
dezvoltarea de sisteme comune de supraveghere, avertizare ºi recunoaºtere;
sisteme antiaeriene integrate sectorial ºi regional;
sistem de prelucrare automatã a datelor logistice, compatibil cu cel NATO;
implementarea sistemului de codificare NATO;
dotarea unitãþilor cu tehnicã având performanþe compatibile cu cele ale forþelor
NATO.
Obiectivele principale pe termen scurt ºi mediu ale domeniului înzestrãrii
Armatei sunt:
dezvoltarea ºi achiziþionarea de echipamente noi, interoperabile cu cele utilizate
de NATO, pe bazã de programe majore de modernizare în concordanþã cu cerinþele
aprobate de Statul Major General ºi PG-urile asumate de România;
asigurarea necesarului minim de înzestrare cu sisteme de arme ºi echipamente
a categoriilor de forþe ale armatei, potrivit cerinþelor de reformã;
promovarea achiziþiilor centralizate, care dovedesc vitezã, eficienþã ºi flexibilitate
mai ales în domeniul logistic;
identificarea clarã a cerinþelor ºi utilizatorului final, care trebuie sã coopereze ºi
sã se implice în susþinerea ºi supravegherea programului;
consolidarea abordãrii programelor de achiziþii prin prisma întregii durate de viaþã
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ºi conducerea prin echipe integrate;
identificarea de noi surse de finanþare a programelor de modernizare a tehnicii de
luptã în scopul asigurãrii finanþãrii multianuale;
contribuþia activã la obþinerea ºi îmbunãtãþirea continuã a raportului performanþã/
costuri în cadrul procesului de achiziþii;
asigurarea utilizatorului final cã fazele de achiziþie respectã planificarea temporarã,
costurile, cât ºi eficienþa investiþiilor;
oferirea de proiecte care îndeplinesc criteriile de performanþã, timp ºi cost aprobate
de Autoritatea de Decizie, pe faze ºi puncte de decizie;
asigurarea de specialiºti competenþi, servicii comerciale, profesionale ºi tehnice
sigure pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale;
coordonarea politicii de achiziþii cu politicile guvernamentale în domeniul economic
ºi de restructurare a industriei de apãrare, ceea ce este de extremã actualitate, domeniu
strategic al fiecãrui stat, precum ºi asigurarea unui raport optim între importul de tehnicã
militarã ºi utilizarea resurselor industriei naþionale;
investiþie financiarã mai puternicã în fazele iniþiale de cercetare-dezvoltare, corelatã
cu o politicã activã de achiziþii din raft (COTS);
abordarea în relaþiile internaþionale a problemei achiziþiilor coordonate, armonizarea
conceptelor, utilizarea unui limbaj, unor cerinþe ºi proceduri comune în practica achiziþiilor
militare, precum ºi constituirea de grupuri sau consorþii ale cumpãrãtorilor, cu avantaje
ce constau în costuri unitare reduse, calitate mai bunã, siguranþã ridicatã a furnizãrii,
afaceri transparente ºi nediscriminatorii, ceea ce se realizeazã la nivel procedural cu
Instrucþiunile seria 1000;
o mai mare deschidere ºi relaþii de cooperare constructive cu industria ºi alte
firme specializate, bazate pe parteneriat ºi identificarea de þinte ºi oportunitãþi comune,
sprijinite de competiþie în selecþia contractorilor, pentru a se asigura utilizarea eficientã
a fondurilor, împãrþirea riscurilor, calitatea, mentenanþa ºi disponibilitatea tehnicii aflate
la trupe;
reconsiderarea problemelor de offset, transfer tehnologic, protecþia mediului ºi a
proprietãþii industriale în contractele externe;
industria de apãrare trebuie sã-ºi desãvârºeascã procesul de restructurare ºi sã
devinã un factor - cheie în procesul de achiziþii pentru apãrare;
schimbãrile de pe pieþele de armament avertizeazã asupra tendinþelor viitoare:
- fondurile alocate dicteazã progresul tehnologic ºi noile sisteme;
- viitorul aparþine programelor derulate în comun datoritã costurilor pentru noile
sisteme;
- integrarea produselor din raft ia locul tehnologiilor unice militare;
- provocarea dintre inserþia de tehnologii ºi inventarea de tehnologii.
Realizarea acestor obiective este dependentã de funcþionarea sistemului de planificare,
programare ºi bugetare perfect coordonat ºi cu suport guvernamental ºi parlamentar.
Compatibilitatea ºi interoperabilitatea dintre sistemele de armament ale þãrii noastre
ºi cele ale NATO încep cu similitudinea practicilor în domeniul achiziþiilor (politici, strategii,
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reglementãri ºi standarde). Acestea stau, de fapt, la baza dezvoltãrii unui nou concept
de achiziþii, unul din obiectivele majore ale Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Necesitatea conducerii procesului de achiziþie spre o direcþie corectã are nevoie de
transparenþã ºi reglementãri clare, pentru a asigura, pe de o parte, cã banul public este
cheltuit în condiþii optime pentru înzestrarea armatei ºi, pe de altã parte, pentru a se
asigura un tratament echitabil tuturor ofertanþilor care doresc sã devinã furnizorii Armatei.
Cu Ordinul ministrului apãrãrii naþionale nr. M33/08.04.1999, a fost aprobatã aplicarea
obligatorie a Instrucþiunilor seria 1000 privind sistemul integrat de management al
achiziþiilor pentru apãrare (SIMAPA). Astfel, Ministerul Apãrãrii Naþionale dispune de
un sistem bine definit ºi modern de management al achiziþiilor, primul utilizat în
administraþia de stat, similar cu sistemele existente în armatele þãrilor membre NATO,
sisteme care au fost, de altfel, avute în vedere la dezvoltarea propriului sistem.
Acest sistem este unic în cadrul Ministerului Apãrãrii Naþionale. Prin utilizarea
acestuia se identificã ºi se stabilesc atât nevoile ºi cerinþele de noi arme, cât ºi prioritãþile
privind necesarul de resurse, se coordoneazã ºi controleazã procesul de achiziþii ºi se
raporteazã periodic organelor abilitate (Guvern, Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii ºi
Parlament).
Sistemul impune o gândire logicã în abordarea programelor, prin formula: achiziþie =
cerinþe + cumpãrare + suport, impunând o regulã unanim acceptatã: sã ºtim exact de
ce avem nevoie, ce ne putem permite sã cumpãrãm, cum sã cumpãrãm ºi care sunt
responsabilitãþile organismelor implicate. Pe aceste coordonate, un program de achiziþie
a unui sistem de armament trebuie sã plaseze o armã eficientã în mâna utilizatorului,
când ºi unde este necesarã ºi realizarea acestui lucru în limita fondurilor puse la
dispoziþie.
Sistemul integrat de management al achiziþiilor pentru apãrare a introdus
o serie de instrucþiuni, politici, principii ºi proceduri de bazã:
atribuirea de responsabilitãþi - cheie privind deciziile majore în ceea ce priveºte
stabilirea cerinþelor, alocarea fondurilor ºi conducerea programelor;
respectarea principiului cã nu existã program de achiziþie fãrã existenþa unei
cerinþe aprobate, fãrã asigurarea integralã a resurselor ºi fãrã o strategie de achiziþie de
care sã rãspundã un director de program;
conducerea programelor pe echipe de lucru ai cãror membri sã aibã responsabilitãþi clare;
realizarea consensului între autoritatea tehnicã, autoritatea contractantã ºi autoritatea financiarã în procesul de achiziþii;
realizarea coerentei între resursele alocate ºi necesarul real pentru derularea
programelor de achiziþii în domeniul apãrãrii;
analizarea mai multor variante fezabile înainte de începerea unui program de
achiziþii;
structura pe faze distincte a procesului, trecerea de la o fazã la cealaltã
constituind puncte de decizie;
37

reducerea costurilor ºi a riscului, care sã fie analizate la fiecare punct de decizie;
contractul de achiziþie sã aibã în vedere o negociere corectã ºi o împãrþire
echitabilã a riscului între MApN ºi producãtor ºi sã asigure realizarea unui pachet de
offset în beneficiul industriei naþionale;
atribuirea în execuþie a programelor pe bazã de competiþii;
costurile, graficul de realizare, parametrii de performanþã vor fi stabiliþi la începutul
programului de achiziþie, apoi vor fi evaluaþi ºi ajustaþi pe tot parcursul derulãrii programului.
În paralel cu crearea cadrului legislativ specific privind implementarea SIMAPA, au
devenit operaþionale componentele organizatorice care asigurã funcþionarea acestuia.
Instrucþiunile seria 1000 ale MApN definesc procesul de achiziþii de sisteme pe faze
înlãnþuite logic, pornind de la stabilirea nevoilor misiunilor ºi capabilitãþilor necesare,
prioritãþile ºi resursele, pânã la introducerea în exploatare ºi scoaterea din uz.
Sistemul integrat de management al achiziþiilor pentru apãrare al Armatei Române
este un sistem modern de achiziþii, adaptabil la schimbãrile de politicã, doctrinã ºi
management în armatã, ºi are la bazã conducerea colectivã, pe echipe, în spiritul
managementului total al calitãþii. Acest sistem conþine instrucþiuni unitare, proceduri ºi
standarde compatibile pe plan internaþional ºi foloseºte managementul achiziþiilor prin
programe ºi proiecte, pe categorii de achiziþii.
Pentru luarea deciziilor în domeniul achiziþiilor, au fost înfiinþate, prin ordin al ministrului,
Consiliul de Supraveghere a Cerinþelor, Consiliul de Achiziþii ºi Consiliul de Planificare a
Apãrãrii.
Intrarea în vigoare a hotãrârii guvernului privind structura organizatoricã ºi efectivele
Ministerului Apãrãrii Naþionale determinã adaptarea cadrului normativ referitor la achiziþii
la modificãrile survenite. Practica aplicãrii acestui cadru normativ a condus la necesitatea
actualizãrii procedurilor specifice derulãrii programelor de achiziþii. Apariþia unor
reglementãri în domeniul achiziþiilor publice a determinat iniþierea unor acte normative
de aplicare a acestora în domeniul militar.
Potrivit conceptului de restructurare ºi modernizare, în vederea proiectãrii capacitãþii
militare ºi a unei structuri adecvate, în conformitate cu cerinþele Strategiei de securitate naþionalã ºi ale Strategiei militare a României se are în vedere atât înzestrarea cu
tehnicã modernã, cât ºi realizarea în ansamblu a Forþei Proiect-2005.
Acest proces va cuprinde, într-o primã etapã (2000-2003), redimensionarea armatei
ºi stabilirea noii structuri a forþei, profesionalizarea personalului, modernizarea ºi
standardizarea pregãtirii. În aceastã etapã se vor derula numai acele programe de
înzestrare care au finanþarea asiguratã, celelalte achiziþii urmând sã fie reeºalonate.
Trebuie menþionat cã, în perioada de realizare a noilor structuri, se asigurã, totuºi,
posibilitatea modernizãrii parþiale a unor componente operaþionale prin finalizarea unora
dintre programele în curs de derulare.
În faza a doua (2004-2007), se va pune accent pe continuarea realizãrii capabilitãþii
operaþionale a structurii realizate, la nivelul planificat, precum ºi pe finalizarea unor
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programe majore de înzestrare în scopul modernizãrii înzestrãrii cu tehnicã de luptã, cu
echipamente de sprijin ºi protecþia mijloacelor de acþiune, specifice câmpului de luptã
al secolului XXI.
Dacã vor fi posibilitãþi (atragerea unor resurse financiare suplimentare, inclusiv credite
externe), procesul de restructurare poate fi accelerat, fapt ce va permite urgentarea
programului de modernizare ºi înzestrare cu echipamente noi.
Programul de înzestrare trebuie sã fie aºadar raþional ºi selectiv în urmãtorii cinci
ani. Accentul în aceastã perioadã ar trebui sã se punã pe susþinerea financiarã
a domeniului cercetare-dezvoltare ºi pe menþinerea programelor de înzestrare
esenþiale, aflate în derulare, faþã de care, începând cu anul 2004, nu ar fi posibilã
trecerea la o modernizare consistentã a înzestrãrii. Vor fi efectuate numai acele
achiziþii care sunt necesare pentru menþinerea unei înzestrãri adecvate a forþelor ºi
pentru tranziþia la Forþa Proiect-2005. Toate celelalte programe de modernizare a tehnicii
de luptã vor fi reeºalonate, dar fãrã sã fie afectat programul de dezvoltare a sistemelor
C4I (comandã, control, comunicaþii, computere ºi informaþii) la toate eºaloanele armatei.
Analizând produsele militare de care Armata are nevoie pe termen mediu ºi lung, se
apreciazã cã industria româneascã este necesar sã-ºi orienteze eforturile cãtre:
- proiectarea, asimilarea ºi producerea prin efort propriu sau în cooperare a
unei maºini de luptã a infanteriei, uºor blindatã, manevrabilã ºi mentenabilã cu asigurarea
suportului logistic ºi muniþiilor aferente, într-un ritm de aproximativ 30 buc. anual, la
care s-ar adãuga terþe pieþe de desfacere în cazul realizãrii produsului în cooperare;
- asimilarea ºi producerea unui transportor blindat pentru trupe, în cooperare
zonalã, într-un ritm anual de 30 produse, cu suportul logistic ºi muniþiile aferente;
- proiectarea, asimilarea ºi realizarea unui tanc uºor, în cooperare cu mai multe
þãri, care sã permitã rentabilizarea capacitãþilor de producþie;
- realizarea unei maºini de transport pentru trupele de desant ºi cercetare, care
sã poatã fi paraºutatã;
- asimilarea ºi realizarea de autoºasiuri pentru autopropulsarea artileriei pânã
la cal.155 (152) mm;
- fabricarea de piese de artilerie, cu muniþia aferentã, de diferite calibre, într-un
ritm mediu anual de aprox. 40 piese pe an;
- asimilarea în fabricaþie a aparaturii de vedere pe timp de noapte de tip pasiv,
individualã ºi pentru echiparea sistemelor de arme;
- producerea de armament individual de infanterie ºi a muniþiei aferente;
- realizarea de sisteme antiaeriene pentru protecþia trupelor;
- asimilarea în fabricaþie a unor sisteme de cercetare prin radiolocaþie ºi a unor
componente pentru tehnica de transmisiuni ºi bruiaj radio;
- producerea unui avion - ºcoalã ºi de luptã cu performanþe adaptate la teritoriul
României;
- realizarea unor pachete progresive pentru modernizarea rachetelor dirijate,
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corelate cu programele de aeronave, radiolocaþie ºi navale; modernizarea sistemelor de
dirijare a rachetelor antiaeriene, cu razã scurtã ºi medie de acþiune, pentru creºterea
preciziei la þintã;
- modernizarea navelor ºi echipamentelor de marinã prin dotarea lor cu mijloace de rãzboi electronic, aparatura necesarã furnizãrii la timp a informaþiilor, prelucrãrii
acestora, alegerii obiectivelor ºi conducerii focului, precum ºi montarea de sisteme de
armament cu precizie ridicatã, a aparaturii ºi instalaþiilor de bord în sistem modular,
containerizat.
Prin procesul de restructurare ºi retehnologizare a sectorului producþiei de apãrare,
se are în vedere ca acesta sã poatã asigura, cu forþe proprii sau prin cooperare industrialã,
realizarea programelor de înzestrare, care sã rãspundã cerinþelor de modernizare a
armatei pe termen mediu ºi lung.
Procesul de realizare a interoperabilitãþii în domeniul înzestrãrii armatei este unul
complex, de duratã, care se prevede a se desfãºura în urmãtoarele etape:
Etapa 1 – Continuarea programelor în derulare care au la bazã contracte ferme ºi
care vor asigura o dotare în concordanþã cu cerinþele operaþionale actuale ale categoriilor
de forþe ale armatei, la un nivel de interoperabilitate acceptabil. De asemenea, se vor
mai angaja ºi unele programe de micã amploare, în special cu finanþare externã, care
sã asigure interoperabilitatea ºi sã permitã transferul ulterior de tehnologie. În aceastã
etapã, înzestrarea armatei ar trebui sã ajungã pânã la nivelul minim necesar (de
interoperabilitate) pentru ca România sã fie acceptatã în NATO.
Etapa 2 – Crearea condiþiilor industriale (tehnologice) ºi abordarea, la nivelul
prototipurilor, producþiilor de serie micã ºi testãrii evaluãrii la trupe, a principalelor
programe noi de înzestrare, avându-se în vedere cerinþele categoriilor de forþe ºi
dezvoltãrile pe plan mondial. Se va lua în considerare participarea la programe
multinaþionale, pe criteriul cerinþelor operaþionale comune, care vor scãdea costurile
nerecurente (cercetare-dezvoltare), ºi creºterea implicãrii industriei autohtone. În aceastã
etapã este necesar ca industria de apãrare sã se orienteze spre alianþe cu firme de
prestigiu care sã asigure transferul tehnologic necesar participãrii la aceste programe.
Etapa 3 – Realizarea efectivã a programelor noi, într-un ritm corespunzãtor
necesitãþilor de reechipare a armatei, astfel încât, la sfârºitul perioadei, sã se înlocuiascã
tehnica existentã, recuperându-se decalajele calitative faþã de dotarea tehnicã a armatelor
moderne.
Pentru etapa 2 ºi, respectiv, etapa a 3-a, definirea noilor programe din punct de
vedere al strategiei de achiziþie ºi al costurilor aferente, este necesar sã se parcurgã
procedurile din sistemul integrat de management al achiziþiilor.
Ca o consecinþã, strategia actualã a înzestrãrii, pe care o promovãm în domeniul
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apãrãrii, urmãreºte orientarea achiziþiilor spre direcþii vitale pentru armatã, prin participarea
la programe mari, cu cooperãri externe, în cadrul cãrora, prin aportul de transfer de
tehnologii de vârf, sã se asigure ridicarea nivelului general al performanþelor tehnicii
destinate armatei ºi industriei naþionale.
În concluzie, apreciez cã procesul de integrare în sistemul structurilor europene ºi
euro-atlantice de securitate reprezintã un obiectiv strategic al politicii externe, de o
importanþã vitalã pentru viitorul þãrii, singura modalitate capabilã sã-i asigure, pe termen
mediu ºi lung, promovarea intereselor sale naþionale. Acest obiectiv vizeazã ºi participarea
activã la asigurarea stabilitãþii ºi securitãþii europene, iar înzestrarea în aceastã concepþie
va conferi þãrii noi argumente în calitate de furnizor de securitate.
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General de brigadã Ion GURGU
Comandor Victor BARBU
Managementul resurselor umane a intrat în teoria ºi practica din Armata României,
ca de altfel ºi în celelalte domenii ale activitãþii sociale, cu o problematicã în egalã
mãsurã provocatoare ºi bogatã în interpretãri.
Deºi specialiºtii în acest domeniu nu au încheiat dezbaterile asupra conþinutului
managementului resurselor umane, este tot mai evident ºi recunoscut faptul cã
principalele domenii de activitate ale acestuia sunt : proiectarea ºi organizarea posturilor;
planificarea, recrutarea, selecþia, formarea ºi dezvoltarea resurselor umane; sistemele
de platã, recompensele ºi avantajele acordate în scopul motivãrii angajaþilor. Cu alte
cuvinte, atunci când vorbim de managementul resurselor umane trebuie sã avem în
vedere nu doar personalul propriu-zis, ci trei elemente interdependente : posturi – personal – salarizare.
Pornind de la aceastã accepþiune, la sfârºitul anului 1997, Direcþia Management
Resurse Umane a propus conducerii Ministerului Apãrãrii Naþionale un amplu program
de reformã în domeniul resurselor umane, concretizat în documentul “Concepþia privind
managementul resurselor umane în Armata României”.
Analiza sistemului de gestiune a resurselor umane ale Armatei României la
momentul respectiv a scos în evidenþã douã realitãþi:
1) absenþa managementului de personal bazat pe rigoare ºtiinþificã ºi opþiunea
excesivã pentru evidenþa cadrelor militare ºi, implicit, centrarea structurilor de personal,
inclusiv a celor de la niveluri ierarhice superioare, pe execuþie, în detrimentul concepþiei,
proiectãrii ºi elaborãrii politicilor ºi strategiilor de eficientizare a planificãrii, utilizãrii ºi
dezvoltãrii personalului, în consens cu evoluþiile din lume, societate ºi armatele moderne;
2) existenþa, în sistemul de gestiune a personalului armatei noastre, a unor fenomene
ºi procese generatoare de disfuncþii care, necorelate prin politici ºi mãsuri riguros
fundamentate, agravau starea resurselor umane ale armatei, astfel :
- ponderea mare a ofiþerilor, cu tendinþa de “ofiþerizare” a armatei;
- excedent de ofiþeri cu grade superioare;
- deprecierea rolului subofiþerilor;
- ambiguitãþi în utilizarea gradaþilor profesioniºti;
- insuficienta utilizare a civilului în domenii ce nu necesitã specializare militarã.
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La aceste realitãþi s-au adãugat presiunile exercitate din interiorul instituþiei militare,
între care cele mai evidente au fost :
- cerinþa reducerii efectivelor totale ale armatei;
- nevoia de compatibilitate cu armatele NATO.
În aceste condiþii, s-a impus trecerea de la gestiunea personalului armatei fãrã
bazã teoreticã ºtiinþificã, asociatã cu empirismul ºi voluntarismul, la cea susþinutã de
politici coerente, unitare, având ca performanþe modele, principii ºi norme specifice
managementului resurselor umane.
Sistemul de management resurse umane, proiectat prin concepþia amintitã, a urmãrit
realizarea a cel puþin douã condiþii : în primul rând, sã rãspundã eficient intereselor
actuale ºi de perspectivã ale Armatei României în domeniul gestiunii resurselor umane
ºi sã susþinã dezvoltarea acestor resurse în orizontul imediat de timp; în al doilea rând,
sã fie compatibil cu sistemul din armatele þãrilor NATO, ca una din premisele integrãrii
noastre în structurile euro-atlantice.
Reforma în domeniul managementului resurselor umane a avut drept obiective
urmãtoarele :
a) Generarea ºi pãstrarea unei structuri a posturilor ºi implicit a personalului
echilibrate, sãnãtoase, în sistem piramidal; realizarea unui raport între ofiþeri / subofiþeri
de 1/3;
b) Reabilitarea carierei militare, ca model ºi practicã, în acord cu opþiunile în acest
domeniu din teoria ºi practica managementului resurselor umane;
c) Redefinirea locului ºi rolului fiecãrei categorii de personal în structura funcþionalã
a armatei :
- ofiþerul – liderul acþiunii militare;
- subofiþerul – profesionistul conducerii grupurilor mici, “meºterul” în demersul
îndeplinirii acþiunii militare;
- soldatul – executantul acþiunii militare, “meseriaºul”;
- civilul – expertul în activitãþile de sprijin al acþiunii militare, ce nu necesitã specializare
militarã.
d) Reabilitarea statutului subofiþerului ºi transformarea lui în “coloana vertebralã a
armatei”;
e) Descrierea posturilor bazatã pe Fiºa postului ºi realizarea încadrãrii acestora
potrivit principiilor “omul potrivit, la locul potrivit” ºi al “corelaþiei directe dintre gradul
deþinut ºi gradul funcþiei”;
f) Realizarea unui sistem de recrutare ºi selecþie care sã þinã oamenii cu potenþial
real pentru cariera militarã;
g) Utilizarea unui sistem flexibil ºi eficient de formare, utilizare ºi dezvoltare
profesionalã a resurselor umane care sã asigure un ridicat grad de profesionalizare a
organismului militar prin : adoptarea carierei militare de lungimi diferite; utilizarea a
douã filiere de acces în cariera militarã - directã ºi indirectã; instituirea contractului de
duratã limitatã º.a.;
h) Redefinirea sistemului de salarizare în acord cu politicile din domeniul gestiunii
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personalului ºi cu nevoia dezvoltãrii motivaþiei pentru performanþã în cariera militarã;
i) Instituirea reconversiei profesionale ºi a plasamentului pe piaþa civilã a muncii
pentru personalul cu contract limitat ºi pentru cel fãrã potenþial de dezvoltare spre o
carierã militarã superioarã;
j) Construirea unui sistem informatic profesional de gestiune a resurselor umane
care sã permitã evaluarea stãrii ºi proceselor acestora ºi “întâlnirea oamenilor cu
posturile”;
k) Reconstrucþia sistemului normativ al managementului resurselor umane.
Corespunzãtor acestor obiective, programul adoptat s-a concretizat în urmãtoarele
proiecte de reformã, unele finalizate, altele aflate în curs de punere în aplicare :
a) Structurarea funcþiilor prin statele de organizare, conform modelului teoretic
piramidal;
b) Promovarea profesiei militare în mediile civile;
c) Recrutarea ºi selecþia candidaþilor pentru profesia militarã;
d) Ghidul carierei militare;
e) Selecþia resurselor umane în vederea promovãrii în funcþie ºi înaintãrii în grad;
f) Reconversia profesionalã, consilierea ºi plasarea pe piaþa civilã a muncii a
personalului militar;
g) Protecþia socialã a personalului disponibilizat;
h) Utilizarea salariaþilor civili;
i) Informatizarea gestiunii resurselor umane.
Parte din obiectivele urmãrite prin aceste proiecte nu au putut fi realizate, fiind
dependente de modificarea unor prevederi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare. Dupã cum vã este cunoscut, în ºedinþa Guvernului din 14.06.2001, au fost
aduse unele modificãri la legea menþionatã, menite sã asigure punerea în practicã a
Ghidului carierei militare ºi utilizarea comisiilor de selecþie în vederea promovãrii în
funcþie ºi înaintãrii în grad a cadrelor militare.
Concomitent cu aceste proiecte de modernizare a managementului resurselor
umane, în Armata României a început, din anul 1998, un amplu proces de restructurare
a resurselor umane, ale cãrui repere esenþiale sunt:
- reducerea numãrului de ofiþeri, de la aproximativ 36500 la 01.01.1998, pânã la
15700 la 31.12.2003;
- creºterea numãrului de subofiþeri ºi maiºtri militari, pânã la 42500 la 31.12.2003,
de la aproximativ 35000 la 01.01.1998, - total diminuat pânã la 31.12.2000 - la circa
24000, concomitent cu trecerea în rezervã a unui numãr însemnat din categoriile de
vârstã înaintatã;
- reducerea cu peste 10000 a numãrului de salariaþi civili;
- creºterea numãrului de militari angajaþi pe bazã de contract;
- reducerea numãrului de militari în termen.
În aceste condiþii, a fost adoptatã Ordonanþa nr.7/1998 prin care s-a urmãrit stimularea
trecerii în rezervã a principalei categorii de personal excedentare: ofiþerii cu grade
superioare.
44

Evoluþia structurii personalului pe grade militare a rãmas însã în continuare deficitarã,
întrucât aplicarea prevederilor Legii statutului cadrelor privind înaintarea în grad nu a fost
restricþionatã prin mãsuri care sã facã imposibilã avansarea în grad. Aºa se face cã, în
prezent, deºi numãrul ofiþerilor este mai mic cu aproximativ 10000 faþã de anul 1998, pe
grade militare, a crescut numãrul coloneilor, reducându-se în acelaºi timp numãrul
cãpitanilor la jumãtate (de la 11825 la 5872).
Totodatã, dacã în 1998 ponderea ofiþerilor cu gradul de sublocotenent – cãpitan era
de 46,3%, în prezent aceasta este de 39,6%. Aceastã situaþie a fost determinatã, pe
de o parte, de faptul cã potrivit prevederilor în vigoare ale Legii privind statutul cadrelor
militare, ofiþerii pot fi numiþi în funcþii superioare cu una, douã ºi chiar trei trepte faþã de
gradele deþinute, iar pe de altã parte, de faptul cã procesul de reducere a numãrului
ofiþerilor nu a fost însoþit continuu de o restructurare a posturilor, corespunzãtoare normelor
impuse de modelul piramidal.
În contextul recentelor documente aprobate în Guvern – modificarea Legii nr.80/
1995 privind statutul cadrelor militare ºi Ghidul carierei militare -, precum ºi al mãsurilor
întreprinse în vederea finalizãrii proiectelor circumscrise “Concepþiei privind managementul
resurselor umane în Armata României”, principalele prioritãþi în domeniu sunt :
1. Punerea în aplicare a unui sistem de gestiune a personalului bazat pe
competenþã, transparenþã ºi ºanse egale, concretizat în Ghidul carierei militare ºi
utilizarea comisiilor de selecþie, prin care :
a) Promovarea în funcþie ºi înaintarea în grad a cadrelor sunt condiþionate de:
- îndeplinirea unui stagiu minim obligatoriu, în perioada anterioarã, într-o funcþie
prestabilitã în raport cu tipul de funcþii în care urmeazã promovarea;
- absolvirea cursului de carierã corespunzãtor gradului deþinut, necesar îndeplinirii
atribuþiilor noii funcþii;
- performanþa individualã, în perioada anterioarã, concretizatã în calificativele obþinute
prin aprecierile de serviciu.
b) Cadrele militare vor fi numite în funcþii prevãzute în statele de organizare cu grade
egale sau mai mari cu cel mult o treaptã decât cele pe care le au. Numirea în funcþii
prevãzute cu grad imediat superior se poate face numai în situaþia în care ofiþerii,
maiºtrii militari sau subofiþerii în cauzã îndeplinesc toate condiþiile pentru a fi înaintaþi în
grad odatã cu numirea în funcþie.
c) Selecþionarea cadrelor militare pentru numirea în funcþii superioare gradelor deþinute
ºi, totodatã, pentru înaintarea în gradul urmãtor se face de cãtre comisiile de selecþie
stabilite în acest scop la nivel central ºi la categoriile de forþe ale armatei, în raport cu
nivelul ierarhic al funcþiilor, astfel :
- comisia de selecþie pentru funcþiile de general, la nivelul Ministerului Apãrãrii Naþionale;
- comisia de selecþie pentru funcþiile de colonel, la nivelul Ministerului Apãrãrii Naþionale;
- comisia de selecþie a Statului Major General, ºi a structurilor centrale, precum ºi
câte o comisie de selecþie la fiecare categorie de forþe ale armatei, pentru funcþiile de
ofiþer, altele decât cele de generali ºi colonei, precum ºi pentru cele de maiºtri militari
ºi subofiþeri din compunerea structurilor respective.
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d) Comisiile de selecþie analizeazã ºi selecþioneazã cadrele militare pe baza
standardelor aprobate de ministrul apãrãrii naþionale, pornind de la urmãtoarele criterii:
- calificativele obþinute în cariera militarã;
- rezultatele la cursul de carierã;
- funcþii anterioare;
- stagiul în gradul deþinut;
- studiile absolvite;
- nivelul pregãtirii de specialitate;
- cunoaºterea unei limbi strãine;
- nivelul pregãtirii fizice;
- aptitudini specifice funcþiei;
- starea de sãnãtate.
e) Stagiul maxim în care un ofiþer poate fi menþinut în aceeaºi funcþie este de 4 ani,
cu excepþia funcþiilor unicat, cu specializare într-un domeniu restrictiv.
f) Utilizarea subofiþerilor cu studii superioare în funcþii de consilieri ai comandanþilor,
în activitatea de stat major în care lucreazã în prezent ofiþeri, precum ºi salarizarea
acestora la un nivel corespunzãtor responsabilitãþilor atribuite.
g) Diferenþierea, în raport cu domeniul în care-ºi desfãºoarã activitatea ºi cu stadiul
carierei militare, a urmãtoarelor categorii de maiºtri militari ºi subofiþeri :
- maiºtri militari ºi subofiþeri luptãtori – maiºtrii militari ºi subofiþerii aflaþi în prima
parte a carierei militare, care ocupã funcþii de comandanþi/ºefi de microstructuri - echipe,
echipaje, posturi, grupe, grupuri, plutoane/similare aflate în compunerea batalioanelor
ºi regimentelor sau a unitãþilor ºi formaþiunilor similare acestora;
- maiºtri militari ºi subofiþeri specialiºti – maiºtrii militari ºi subofiþerii care ocupã
funcþii de specialiºti tehnici ºi ºefi de structuri tehnice – ºef grupã reparaþii, ºef atelier,
ºef secþie, cei din domeniul informaþiilor militare, precum ºi subofiþerii sanitari, veterinari
ºi instrumentiºti din muzicile militare;
- maiºtri militari ºi subofiþeri de stat major - provin din maiºtri militari ºi subofiþeri
luptãtori ºi specialiºti ºi ocupã funcþii în comandamente de batalion ºi superioare
acestora, în toate domeniile activitãþii de stat major, precum ºi de consilieri ai
comandanþilor/ºefilor;
- maiºtri militari ºi subofiþeri de administraþie - provin din maiºtri militari ºi subofiþeri
luptãtori ºi specialiºti ºi ocupã funcþii în domenii ca: gestiune materialã, financiarã,
administrare cazãrmi, aprovizionare º.a.
2. Utilizarea salariaþilor civili în armatã, în conformitate cu standardele similare
din armatele moderne. Concomitent cu reducerea efectivelor acestora cu
aproximativ 8500 pânã la sfârºitul anului 2003, în politica privind civilii sunt
prioritare :
a) Creºterea controlului democratic al societãþii civile asupra forþelor armate, prin
încadrarea unora din funcþiile de conducere, de consiliere ºi expertizã din structurile
centrale ale Ministerului Apãrãrii Naþionale, ocupate cu civili.
b) Utilizarea unui sistem de pregãtire a salariaþilor civili cu studii superioare care sã
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permitã evoluþia acestora în funcþii superioare potrivit Ghidului salariaþilor civili cu studii
superioare.
c) Transferarea unor servicii pentru care sunt constituite structuri militare, cu atribuþii
de deservire, administrativ-gospodãreºti, întreþinere ºi reparaþii, cãtre societãþi comerciale
ºi prestãri servicii din societatea civilã, pe bazã de contract.
d) Restructurarea efectivelor de civili, prin creºterea ponderii celor cu studii superioare,
concomitent cu reducerea substanþialã a celor cu studii profesionale ºi liceale.
3. Utilizarea unui program de reconversie care sã previnã efectele sociale negative ale personalului militar disponibilizat ca urmare a procesului de reducere a
efectivelor armatei.
Pe parcursul anului 2000, în contextul iniþiativei Pactului de Stabilitate pentru Europa
de Sud-Est a fost elaborat “Programul de reconversie profesionalã a personalului militar
disponibilizat din Armata României”. Pe baza acestuia, la recomandarea Comitetului
Economic al NATO, Banca Mondialã a alocat armatei, prin intermediul Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, suma de 500 000 USD pentru anul 2001.
Paralel cu demersurile de ordin legislativ, Ministerul Apãrãrii Naþionale, împreunã cu
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, a desfãºurat activitãþi de informare,
consiliere ºi reorientare profesionalã ºi au trecut deja la aplicarea procedurii speciale
de organizare a selecþiilor de oferte pentru un numãr de aproximativ 800 persoane care
solicitã cursuri de calificare sau recalificare urmate de plasament pe piaþa muncii.
Pe data de 19 iunie a.c., s-a semnat un nou acord între România ºi Banca Mondialã
pentru finanþarea Programului “SOCIAL SECTOR DEVELOPMENT” care se va derula,
la nivel naþional, sub autoritatea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale. În cadrul
acestuia, armata beneficiazã de 3.000.000 USD, câte 1.000.000 USD/an, pentru perioada
2002 – 2004. Aceºti bani sunt destinaþi pentru mãsuri active de protecþie socialã, altele
decât acordarea de microcredite ºi incubatoare de afaceri.
Pentru acordarea de microcredite ºi dezvoltarea unor incubatoare de afaceri, Banca
Mondialã a alocat separat, în cadrul aceluiaºi program, 12 milioane USD la nivel naþional.
Nu este încã evidenþiatã suma pe care o va primi armata, nici procedura de accesare a
microcreditelor sau instituþia care va gestiona aceastã activitate. Din discuþiile purtate
cu reprezentanþii Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi cei ai Ministerului Finanþelor
Publice, rezultã cã aceastã componentã de microcreditare va fi operaþionalizatã pânã
la începutul anului viitor.
Pentru purtarea unor discuþii preliminare ºi stabilirea etapelor concrete ce trebuie
parcurse în acest sens, sub conducerea domnului secretar de stat Sorin Encuþescu,
pe data de 27 iunie a.c. va avea loc, la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale, o ºedinþã
de lucru la care sunt invitaþi sã participe factori de rãspundere din cadrul Ministerului
Apãrãrii Naþionale, Bãncii Mondiale, Departamentului Muncii din SUA , precum ºi de la
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã.
4. Promovarea unei politici de salarizare care sã contribuie la stimularea
performanþei ºi dezvoltarea motivaþiei pentru cariera militarã.
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În acest sens, am iniþiat un act normativ, însuºit inclusiv de Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii, prin care sã se realizeze :
- creºterea limitelor coeficienþilor de ierarhizare pentru funcþiile de ofiþeri inferiori,
având în vedere cã, în noua structurã a armatei, aceºtia vor reprezenta aproximativ
60% din totalul funcþiilor de ofiþeri;
- ierarhizarea pe grade militare a funcþiilor de maiºtri militari, subofiþeri, militari angajaþi
pe bazã de contract, astfel încât sã determine stimularea performanþei ºi a dorinþei de
promovare în carierã;
- prevenirea efectelor negative generate de diminuarea gradului funcþiilor de ofiþeri ca
urmare a structurãrii acestora în sistem piramidal în procesul de reorganizare a armatei
ºi de operaþionalizare a structurilor acesteia.
5. Constituirea corpului soldaþilor ºi gradaþilor profesioniºti.
O datã cu punerea în aplicare a prevederilor Ordonanþei de urgenþã pentru modificarea
ºi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, ofiþerii, maiºtrii militari
ºi subofiþerii vor fi militari cu contract, la fel cu militarii angajaþi pe bazã de contract.
Pentru evitarea confuziilor în acest domeniu, precum ºi pentru definirea statutului
militarilor angajaþi pe bazã de contract, am iniþiat un proiect de ordonanþã de urgenþã
prin care :
- sã se constituie corpul soldaþilor ºi gradaþilor profesioniºti, ca un corp distinct între
cel al subofiþerilor ºi cel al militarilor în termen;
- sã se stabileascã coeficienþii de ierarhizare corespunzãtori gradelor acestora :
soldat, fruntaº ºi caporal;
- sã se prevadã cã evoluþia acestora în carierã se face potrivit Ghidului soldaþilor ºi
gradaþilor profesioniºti, adoptat prin ordin al ministrului apãrãrii naþionale.
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În cadrul dezbaterilor pe marginea
celor cinci referate, au foste relevate
unele probleme care þin de implicaþiile
ºi perspectivele restructurãrii, toþi
participanþii fiind de acord cã ne aflãm
la vremea faptelor, a desãvârºirii
reglementãrilor, a continuãrii ºi definitivãrii efortului de realizare a obiectivelor de interoperabilitate a structurilor Armatei Române cu NATO, dar
ºi a înlãturãrii disfuncþionalitãþilor care
mai existã.

deficienþe de comunicare. În aceeaºi ordine
de idei, considerã cã se cere mai bine
reglementatã activitatea poliþiei militare,
eventual prin douã – trei norme chiar în
Legea poliþiei.
Generalul de armatã dr. MIHAIL
POPESCU, în dialogul pe care-l poartã cu
colonelul Petrescu, subliniazã cã poliþia
militarã are ºi trebuie sã aibã competenþe
numai în interiorul armatei. Dar, desigur,
activitatea ei se cere mai bine reglementatã prin sistemul de reguli al armatei.
Intervenþia poliþiei militare în afara armatei
nu este nici indicatã, nici necesarã. Nu
este bine sã implicãm poliþia militarã în
alte activitãþi decât acelea pentru care a
fost creatã. În Ordonanþa de urgenþã nr1/
1999 cu privire la stãrile de urgenþã ºi de
asediu, se prevede ca Ministerul Apãrãrii
sã sprijine logistic acþiunile Ministerului de
Interne. Acest lucru nu este însã definit în
mod riguros. Ce înseamnã acest sprijin
logistic? Este logistica armatei în mãsurã
sã sprijine acþiunile forþelor de ordine? Cu
ce? În ce mod? Poliþia militarã se ocupã
de ordinea militarã. Poate ar fi bine sã se
ocupe ºi de paza cazãrmilor. Rãmâne de
vãzut. În orice caz, atât ºeful Statului Major
General, cât ºi colonelul Petrescu au
insistat asupra nevoii de reglementare.
Totul trebuie prevãzut de lege. Inclusiv în
ceea ce priveºte colaborarea dintre cele
douã ministere. Ministerul de Interne, spre
exemplu, securizeazã frontierele. Armata
le apãrã, atunci când e nevoie. Lucrurile
nu pot fi amestecate. Cert este cã vor

Colonelul dr. STAN PETRESCU a
arãtat cã securitatea naþionalã cuprinde un
triptic compus din apãrare naþionalã,
siguranþã naþionalã ºi ordine publicã.
Sistemul naþional de apãrare nu înseamnã
numai apãrare. De aceea, era bine ca la
simpozion sã fi fost invitate ºi alte
structuri.
Colonelul (r.) dr. CONSTANTIN
MOªTOFLEI rãspunde cã simpozionul
vizeazã un dialog intramilitar, adicã o
punere tranºantã a problemei în interiorul
armatei, pentru a înþelege cât mai bine
stadiul în care ne aflãm ºi cum anume se
realizeazã la noi restructurarea instituþiei.
În continuare, colonelul Petrescu a
sugerat constituirea unei structuri-interfaþã
între armatã ºi celelalte structuri de
securitate naþionalã, justificând cã întregul
sistem naþional de apãrare trebuie sã
acþioneze în mod coordonat, iar structurile
sã comunice foarte bine între ele. Spune
acest lucru întrucât considerã cã existã
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trebui revãzute toate planurile de cooperare
între instituþiile cu atribuþii în realizarea
securitãþii ºi apãrãrii naþionale la pace ºi
în situþii de crizã.
Generalul de brigadã dr. VASILE
PAUL a subliniat noul concept de securitate prin cooperare. Acest concept este
foarte important. El vizeazã atât cooperarea în apãrarea þãrii, cât ºi în spaþiul de
interes strategic pentru România. În cadrul
reuniunii OSCE de la Viena, între altele,
s-au subliniat tendinþele actuale în cadrul
constituirii structurilor militare moderne
care acþioneazã pe continent. Ele se referã,
deopotrivã, la: reducerea efectivelor,
modernizarea structurilor ºi a înzestrãrii ºi
cooperarea. Este bine sã gândim temeinic
modelul de securitate pe care-l preconizãm. Avem un spaþiu de oportunitate
care ne permite sã reflectãm bine asupra
armatei pe care ne-o dorim. Mediul de
securitate actual ne permite sã facem
restructurarea aºa cum a fost ea prevãzutã. Trebuie sã avem însã sprijinul politic
oportun ºi resursele financiare necesare.
În plus, avem la dispoziþie experienþa
vesticã a þãrilor NATO ºi a celor primite
recent în NATO. Trebuie sã studiem ºi sã
înþelegem bine aceastã experienþã. Sã
învãþãm adicã ºi din ceea ce este bun,
dar ºi din ceea ce n-a fost perfect. Putem
trage foarte multe concluzii benefice din
greºelile altora. Dar în efortul integrãrii în
NATO trebuie sã se implice toatã lumea.
ªi cei de la Externe, ºi cei de la Finanþe
etc. Generalul Paul a insistat ºi pe
necesitatea elaborãrii unor reguli de
angajare. Nu avem cadrul legal pentru
intervenþie. Toate armatele moderne
dispun de aºa ceva. Orice angajare a
acestora este strict definitã ºi reglementatã
prin lege. Generalul de armatã dr. Mihail

Popescu a fãcut, în intervenþia sa, aceeaºi
remarcã. Regulile ni le stabilim, din pãcate,
abia atunci. Noi, cei care luãm hotãrârea,
ne asumãm fireºte ºi rãspunderea. Dar
angajarea armatei trebuie sã se facã
potrivit legii.
În intervenþia sa, generalul comandor
GHEORGHE BUCªE a continuat ideea
asumãrii rãspunderii angajãrii personalului
în diferite activitãþi. Spre exemplu, în
momentul de faþã o serie de piloþi fac
pregãtire în cadrul unor þãri NATO. Cine
rãspunde de aceºti oameni, dacã se
întâmplã ceva? Desigur, noi. Dar deasupra
noastrã trebuie sã fie o lege care sã
reglementeze, situaþiile în care sunt ºi, mai
ales, vor fi puºi militarii români participanþi
la activitãþi multinaþionale.
O sugestie pe care a fãcut-o generalul
Bucºe în ceea ce priveºte asigurarea unei
percepþii corecte a obiectivelor reformei
este sã se meargã în garnizoane – Ploieºti,
Timiºoara, Craiova – pentru a informa
oamenii cu privire la mersul restructurãrii,
la consecinþele acesteia, la efectele ei. Azi
putem face o analizã concretã asupra
drumului pe care l-am ales în ceea ce
priveºte restructurarea. Constatãm cã sau realizat multe lucruri foarte bune. Spre
exemplu, în Forþele Aeriene, existã douã
tipuri de baze. Unele, dupã modelul vechi,
în care sunt vreo trei comandanþi, fiecare
cu problemele lui, altele dupã modelul
actual, dupã modelul NATO, unde este un
singur comandant care poartã întreaga
rãspundere. Acestea din urmã funcþioneazã mult mai bine din toate punctele
de vedere. Mai ales în ceea ce priveºte
operaþionalizarea. La Borcea, care este o
bazã integratã de tip nou, spre exemplu,
45 % din problemele teoretice care þin de
operaþionalizare sunt rezolvate. „Noi
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suntem într-o dinamicã. Mulþi ies la pensie.
Oameni foarte buni. ªi comandorul Luca
Dorel trece în rezervã. Am ajuns în Franþa
cu tineri piloþi, care sunt niºte copii. Dar
viaþa merge înainte. Nu suntem singuri în
actul restructurãrii, în rezolvarea problemelor. Putem solicita ajutor. Noi, spre
exemplu, am trimis scrisori prefecþilor ºi
primarilor din zonele în care avem baze
aeriene, explicându-le cã ne aflãm într-un
proces de restructurare ºi modernizare ºi
solicitându-le sprijin mai ales în problematica socialã. Ne-au rãspuns. Oamenii
sunt alãturi de noi. De aceea, domnul
general apreciazã cã ce s-a început este
o treabã bunã. Inclusiv în echilibrarea
raporturilor ofiþeri – subofiþeri. Chiar dacã,
în opinia sa, i se pare inoportun, în forþele
aeriene de pildã, ºi cel puþin în etapa
actualã, ca inginerilor din aviaþie sã le ia
locul maiºtrii militari sau subofiþerii.
Subofiþerii vor trebui totuºi acceptaþi la
toate eºaloanele. ªi, bineînþeles, pregãtiþi
pentru a face faþã noilor solicitãri.
Generalul de armatã dr. MIHAIL
POPESCU, intervenind, a precizat cã
trebuie sã-i aºezãm pe subofiþeri în funcþii
de comandã, fiecare acolo unde este ºi
unde poate fi locul lui, partea lui. Nu peste
tot trebuie sã fie ingineri, deºi inginerii îºi
au ºi ei locul ºi rostul lor. Totuºi, dacã un
subofiþer are facultate ºi este pregãtit
pentru aºa ceva, putem sã-l punem pe
funcþia unui locotenent-colonel cu academie ºi sã-l plãtim ca pe acesta. ªi nu e
nevoie sã fie locotenent-colonel. Poate
rãmâne subofiþer. Raportul ofiþeri/subofiþeri
trebuie sã fie, în viitor, în favoarea
subofiþerilor.
Generalul de brigadã LAURENÞIU
MAFTEI a subliniat cã personalul din
Divizia 1 Aerianã este foarte bine pregãtit.

Oamenii înþeleg perfect rostul reformei ºi
se conformeazã. Ceea ce este însã de
neînþeles e instabilitatea care nu se mai
terminã. Azi una, mâine alta. O altã
problemã care-i nemulþumeºte pe oameni
este neasigurarea fondurilor necesare.
Cei din statul major al diviziei aleargã toatã
ziua pe teren, pe la unitãþi ºi baze, pentru
rezolvarea problemelor care þin de reformã.
Nici pânã azi nu li s-au plãtit drepturile de
delegare. Trebuie prevãzut deci un buget
pentru restructurare. ªeful Statului Major
General l-a asigurat pe comandantul
diviziei cã fondurile respective vor fi primite.
S-a intrat deja pe buget. Pânã acum s-a
cheltuit din cei… 3%. S-au mai ridicat
desigur ºi alte probleme concrete, care þin
de psihologia oamenilor, de depozitarea
materialelor, de necesitatea creãrii unor
prioritãþi.
ªi generalul dr. BORIS POPESCU a
vorbit despre necesitatea cunoaºterii
obiectivelor reformei ºi a mecanismelor
restructurãrii, precum ºi despre dimensiunea psihologicã a acestora. Din punct
de vedere legislativ, trebuie sã se dea
garanþia cã toþi cei care sunt supuºi
restructurãrii vor beneficia de ce s-a
hotãrât.
ªeful Statului Major General, pe acest
fond, a precizat cã procesul reconversiei
se continuã, deºi reconversia nu este
numai o problemã a armatei. Unii dintre
ofiþerii disponibilizaþi vor fi profesori în
sistemul educaþiei naþionale, alþii vor lucra
ca funcþionari publici. Toatã lumea va ºti
precis ce are de fãcut. Începând cu luna
august, fiecare unitate va avea statul ei
de organizare ºi va ºti precis ce are de
fãcut pânã în anul 2003.
Generalul de brigadã dr. CORNEL
OANCEA a insistat pe definirea exactã a
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conceptelor armatã de apãrare ºi armatã
de securitate, precum ºi stabilirea cât mai
riguroasã a ceea ce anume înseamnã
trecerea de la o armatã de apãrare la o
armatã de securitate. Este necesar acest
lucru, pentru cã, pe aceastã bazã, vor fi
elaborate strategii, doctrine etc. Tot pe
aceastã bazã vor fi definite structurile ºi
interoperabilitatea.
În legãturã cu conceptul de „operaþionalizare“, ar fi necesar sã se facã
distincþia între operaþionalizarea structurilor
militare ce fac obiectul participãrii în
acþiunile de parteneriat, care participã la
operaþiile multinaþionale, ºi cele care sunt
destinate apãrãrii naþionale. Pentru aceste
douã tipuri de structuri, trebuie avute în
vedere specificul diferit al misiunilor dar ºi
posibilitãþile unitãþilor respective de
îndeplinire a acestor misiuni.
În legãturã cu aprecierile referitoare la
ce s-a realizat pânã în prezent în cadrul
reformei, ar trebui sã fim mai circumspecþi,
deoarece este vorba de realizãrile sau
nerealizãrile noastre.
În ceea ce priveºte punerea în aplicare
a Ghidului carierei militare, cine ne-a
împiedicat s-o facem pânã acum?
Colonelul dr. STAN PETRESCU a
revenit, referindu-se la calitãþile unui sistem
militar pentru a fi foarte bun – planificare,
ierarhie, disciplinã – ºi la trebuinþele de
primã urgenþã pentru ca un astfel de
mecanism sã funcþioneze – hranã,
comunicaþii ºi bani. S-a referit, de
asemenea, la relaþia care se creeazã între
acest sistem ºi Ghidul carierei militare. În
unul din referate s-a arãtat cã un rol
deosebit în promovarea cadrelor pe funcþii
îl vor avea unele comisii de selecþie. ªi
atunci, pe bunã dreptate, domnul colonel
a întrebat: Dacã avem un ghid al carierei

militare, de ce mai sunt necesare ºi aceste
comisii? Ca sã ajungem iar la voluntarismele de altã datã?
Generalul de brigadã GHEORGHE
VIªTEANU a întrebat ce se întâmplã dacã
se suprapune conceptul de înzestrare cu
sisteme de arme peste logisticã?
Comandorul ing. DOREL BIVOLAN
a precizat cã Departamentul pentru
Armamente se ocupã doar de zona de
achiziþii. Totuºi, pentru fiecare categorie
de tehnicã se stabileºte conceptul logistic
necesar. Spre exemplu, la Forþele Aeriene
s-a introdus conceptul de suport logistic
integrat, care are ca substanþã mentenanþa la stare, cuprinzând trei niveluri.
Colonelul dr. TEODOR REPCIUC a
subliniat importanþa acestui simpozion ºi
nevoia de a se continua rezolvarea
problemelor pe care le presupune restructurarea, informând la timp oamenii asupra
mãsurilor luate. Din Institutul în care
lucreazã au plecat în ultimul timp nouã
specialiºti foarte buni, doctori în ºtiinþe,
cercetãtori cu o experienþã deosebitã. A
venit unul singur, fãrã nici un fel de
experienþã în domeniu.
Generalul de brigadã dr. VIOREL
BÂRLOIU a subliniat necesitatea elaborãrii unor criterii, unor indicatori pentru
evaluarea stãrii armatei. La ora actualã
aceastã stare nu este de invidiat. Pentru
a ieºi din ea ºi a realiza obiectivele propuse
sunt necesare mijloace. Iar mijloace nu
prea sunt sau sunt cele care sunt. De
aceea, nu putem þine o armatã de 140.000
de oameni dacã nu avem mijloacele
necesare. Armata noastrã trebuie sã fie
micã, suplã ºi operaþionalã. Nu ne putem
face iluzii. Reforma trebuie sã fie mai întâi
o reformã a minþilor, mai exact, a mentalitãþilor. Referindu-se la cele afirmate de
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colonelul Gimiga în referatul prezentat, a
subliniat cã avem acel sistem de evaluare
a stãrii armatei, dar nu este bun. Trebuie
sã regândim acest sistem, sã fim adicã în
mãsurã sã evaluãm cât mai exact, în
fiecare moment, starea realã a armatei,
cu toate creºterile ºi descreºterile sale.
Sã putem spune: „Acum suntem la –3”,
iar peste un timp,” Acum suntem la +6“
Trebuie sã înþelegem bine ce facem ºi sã

facem ce înþelegem, adicã ce trebuie sã
facem. Dar vã imaginaþi ce putem face cu
10 – 15 milioane de dolari pe an! Totuºi,
unele lucruri se pot face. ªi încã foarte
bine. La Le Bourget, IAR Braºov a încheiat,
spre exemplu, un contract cu Eurocopter.
Ceea ce sublinia domnul general
înseamnã foarte mult. Înseamnã cã
industria de armament româneascã începe
sã intre în concernul european.

53

