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Romania’s Army, as a state’s fundamental institution, 

having responsibilities and specific tasks on defence and 
security (national and collective), has increased competences in 
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crisis and war situations. Permanently, it is administratively led 
by the society’s democratic institutions, facilitated by law -   
Parliament, President, Government, The Supreme Defence 
Council and the Ministry of National Defence.   

The administrative army’s management at crisis and 
war situations is achieved in concordance with the Romanian 
Constitution and the laws related with the national and 
collective defence and security. At crisis and war situation, the 
administrative army’s management interacts with the activities 
developed by other state’s institutions having competences on 
national and collective defence and security. Basically, the 
relations between army and the other state’s institutions having 
responsibilities at crisis and war situations may be: autoritary 
hierarchically and functional, involving cooperation and 
collaboration.  
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Introducere 
 

În viaţa oricărui stat independent politic şi suveran se 
pot ivi situaţii de criză şi de război datorită complexităţii 
raporturilor dintre actorii statali şi nonstatali ai lumii, a 
diversităţii intereselor strategice ale acestora, a ambiţiilor de 
putere ale unor conducători de state şi lideri de organizaţii 
economice şi politico-militare, evaluării eronate a forţei 
economice şi mai ales militare a unor ţări de către elita 
conducătoare a acestora etc. Desigur, paleta motivelor pentru 
apariţia şi manifestarea unor situaţii de criză sau de război se 
poate completa cu catastrofele naturale sau cele create de om, 
voluntar sau involuntar, care dau naştere la ceea ce se numeşte, 
de regulă, situaţie de urgenţă.  

În acelaşi timp, printre cauzele ivirii unor situaţii de 
criză şi de război, într-o ţară sau alta, se poate menţiona şi 
terorismul internaţional şi naţional care, prin efectele produse 
poate destabiliza politic şi social statul afectat. Consecinţele 
atacurilor teroriste pot fi amplificate fie de luarea de către 
guvernanţi a unor măsuri inadecvate de combatere a efectelor 
acţiunilor teroriştilor, fie de riposta necorespunzătoare dată 
organizaţiilor teroriste interne şi/sau internaţionale vinovate sau 
nu de crearea respectivei situaţii de criză.  

Desigur, apariţia şi manifestarea unor astfel de situaţii 
impun adoptarea de către guvernanţii statului afectat a unui 
ansamblu coerent de măsuri adecvate în toate domeniile, dar, 
mai ales în cel al conducerii societăţii. Asemenea măsuri se 
aplică fie numai în zonele implicate direct în conflictul armat 
sau atinse de catastrofa naturală sau de conflictul social, fie pe 
întreg teritoriul ţării. În opinia noastră, important este ca aceste 
măsuri să fie concertate, flexibile şi definite printr-o operati-
vitate crescută pe toată durata derulării lor.  

Totodată, adoptarea măsurilor adecvate condiţiilor de 
criză şi de război trebuie să ţină seama şi de statutul ţării de 
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membru al unei organizaţii politico-militare şi/sau al unui alt 
tip de organizaţie cu forţă economică, militară şi politică sufi-
cientă pentru a oferi o susţinere semnificativă acţiunilor şi 
activităţilor de depăşire eficace şi oportună a situaţiei 
respective.  

Dacă ne referim la România, aceasta, în calitatea sa de 
stat membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, 
fără îndoială, va fi ajutată consistent, operativ şi multilateral de 
cele două organizaţii pentru a răspunde optim solicitărilor 
generate de situaţia de criză şi de război. Este de la sine înţeles 
că acest sprijin va fi solicitat de România şi i se va acorda în 
deplin consens cu prevederile statutului fiecăreia dintre 
organizaţiile menţionate.  

La depăşirea situaţiei de criză sau război participă toate 
instituţiile statului, toţi cetăţenii săi, organizaţiile naţionale şi 
locale, de orice natură, bineînţeles, în conformitate cu 
prevederile legilor ţării referitoare la astfel de evenimente. 
Printre instituţiile statului care au de jucat un rol important atât 
în situaţii de criză, cât şi de război se numără şi armata. Vom 
analiza într-un capitol distinct al acestui studiu sarcinile, 
responsabilităţile şi obligaţiile legale ale acesteia, modalităţile 
prin care intervine şi sferele de activitate vizate le.  

În cadrul prezentului studiu, ne propunem să facem şi o 
delimitare riguroasă a termenilor folosiţi pentru a descrie 
statutul şi rolul armatei, precum şi al comandanţilor militari în 
timpul situaţiilor de criză şi de război. Aceasta pentru a elimina 
posibilitatea interpretării eronate sau răuvoitoare de către 
diverse persoane şi organizaţii politice şi/sau ale societăţii 
civile a statutului şi rolurilor asumate de către armată, respectiv 
de către comandanţii militari în soluţionarea situaţiei de criză şi 
de război. De asemenea, pe temeiul analizei legislaţiei 
româneşti referitoare la situaţiile de criză şi de război, vom face 
unele propuneri de optimizare a actelor normative în materie. 
Bineînţeles, dacă din datele culese, analizate şi interpretate pe 
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timpul efectuării prezentului studiu se vor ivi şi alte tipuri de 
propuneri le vom include în acest studiu. 

În esenţă, studiul îşi propune să evidenţieze atât 
conţinutul şi natura conducerii administrative a armatei pe 
timpul situaţiilor de criză şi de război, cât şi modalităţile de 
acţiune pentru optimizarea activităţii instituţiei militare în 
contextul cerut de tema abordată. De asemenea, se vor analiza 
principalii factori ce au un impact determinant asupra 
conducerii administrative a armatei în situaţii de criză şi de 
război. 
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Capitolul 1.  

Consideraţii asupra conducerii administrative  
a armatei în situaţii de criză şi de război 

 
1.1. Precizări conceptuale 
În opinia noastră, orice studiu al unei problematici 

complexe, cum este cea a conducerii administrative a armatei în 
situaţii de criză şi de război, obligatoriu trebuie să-şi definească 
principalii termeni cu care va opera pe parcursul analizei între-
prinse. Această operaţiune este absolut necesară pentru a 
elimina posibilitatea apariţiei unei interpretări eronate, volun-
tare sau nu, de către orice cititor al materialului realizat, dar şi 
pentru a asigura o înţelegere adecvată a ideilor expuse.  

De asemenea, se impune ca definirea principalelor 
concepte ce vor fi folosite în text să fie în deplină concordanţă 
cu cele întrebuinţate de legiuitor atunci când a emis actele 
normative ce reglementează activitatea de conducere a armatei 
în situaţiile menţionate anterior. 

Printre conceptele pe care le vom analiza succint se vor 
afla: administraţie, administraţie publică, administraţie mili-
tară1, criză, situaţie de criză, conducere, conducere adminis-
trativă, normalitate, situaţie de război, stare de asediu, stare de 
urgenţă.  

Administraţie înseamnă: „totalitatea organelor adminis-
trative ale unui stat; secţie a unei instituţii însărcinată cu 
administrarea acelei instituţii. 1. Perioadă în care o persoană 
executivă îndeplineşte o funcţie în stat (preşedintele unei ţări, 
primarul unei localităţi). 2. Ştiinţa şi arta conducerii afacerilor 
publice sau private în mod eficient. 3. Ansamblu de activităţi 
care permite menţinerea ordinii publice şi satisfacerea unor 
nevoi de ordin general (servicii publice). 4. Acţiunea de 

                                                 
1 Pentru detalii vezi: Eugen Bădălan, Sensul transformării, Bucureşti, 
Editura Militară, 2005, pp. 111-130, 140-152. 
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aplicare a politicilor unui guvern. 5. Ansamblu al instituţiilor ce 
asigură îndeplinirea funcţiilor statului în baza prevederilor 
constituţiei (organizarea teritoriului, relaţiile dintre instituţiile 
centrale şi cele locale etc.). 6. Aparat de stat a cărui organizare 
este dependentă de regimul politic existent într-o ţară, dar care, 
în acelaşi timp, se separă de politic pentru a exercita propriile sale 
funcţii …2”. Prin urmare, putem afirma că administraţia poate 
avea trei accepţiuni principale: activitate, structură sau 
organizare, instituţie.  

În sens larg, administrarea constituie una dintre cele mai 
utile activităţi umane, menită să satisfacă o serie de cerinţe 
sociale. Procesul complex al administrării se regăseşte în orice 
compartiment al vieţii sociale în care „administraţia, ca activi-
tate, constă dintr-o acţiune chibzuită, raţională şi eficientă de 
utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare în scopul 
obţinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime”3. În 
practică se disting: administraţie militară; administraţie publică 
centrală şi administraţie publică locală.  

În condiţiile statului de drept, în care separarea pute-
rilor, descentralizarea serviciilor administrative şi autonomia 
administrativă constituie coordonate fundamentale, structurile 
organizaţionale ale administraţiei publice sunt realizate atât la 
nivelul statului, al colectivităţii naţionale, situaţie în care se 
poate vorbi despre administraţia publică centrală, cât şi la 
nivelul colectivităţilor locale (comună, oraş şi municipiu), unde 
funcţionează administraţia publică locală. 

În sensul cel mai larg cu putinţă, administraţia publică 
poate fi considerată o sumă de servicii publice destinate satisfa-
cerii intereselor şi nevoilor cetăţenilor şi societăţii. În acest 
context, ea poate fi definită ca fiind o activitate de organizare a 
executării şi de executare în concret a legii prin activităţi cu 

                                                 
2 Administraţie, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/lexic/cape.htm 
3 Gândirea Militară Românească nr.1/2003, p. 32.  
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caracter dispozitiv sau prestator, activitate care se realizează, în 
principal, prin sistemul organelor administraţiei publice4.  

La rândul său, administraţia militară, în calitatea sa de 
subsistem al administraţiei publice, se defineşte fie ca sistem de 
organizare şi conducere instaurat de autorităţile militare pe un 
teritoriu ocupat în timp de război, fie ca parte a armatei, care se 
ocupă cu organizarea, întreţinerea, completarea şi mobilizarea 
forţelor armate, precum şi elaborarea regulilor specifice pentru 
aplicarea în armată a legislaţiei şi actelor normative. Practic, 
administraţia militară, ca activitate de executare concretă a legi-
lor ţării în domeniul militar, se realizează de către Ministerul 
Apărării Naţionale, ca organ central al administraţiei publice, 
prin organele sale de specialitate şi structurile deconcentrate 
şi/sau descentralizate în teritoriu. 

Există mai multe definiţii ale conceptului de criză, însă 
toate au câteva caracteristici comune, şi anume: reprezintă un 
moment critic; se declanşează brusc, prin schimbarea rapidă şi 
brutală a unei stări; se manifestă prin dificultăţi; constituie un 
moment periculos, o situaţie gravă, ce induce o perioadă de 
tensiune. Criza, din perspectivă sociologică, constituie o 
„perioadă în dinamica unui sistem caracterizată prin acumu-
larea accentuată a dificultăţilor, izbucnirea conflictuală a tensi-
unilor, fapt care face dificilă funcţionarea normală, declanşân-
du-se puternice presiuni spre schimbare5. Ea reprezintă mani-
festarea unor dificultăţi temporare sau cronice ale modului de 
organizare a unui sistem, exprimând incapacitatea acestuia de a 
funcţiona în modalitatea existentă. La nivelul societăţii, o 
situaţie de criză poate fi generată de cauze interne, endogene 
sau externe, exogene. Cauzele interne pot consta în: apariţia şi 
manifestarea unor disfuncţionalităţi sociale, economice, politice 
şi de mediu; producerea unor catastrofe naturale sau create de 

                                                 
4 Eugen Bădălan, op.cit., Bucureşti, Editura Militară, 2005, pp. 95-110. 
5 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coordonatori), Dicţionar de sociologie, 
Bucureşti, Babel, 1998, p. 144.  
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om; managementul defectuos al guvernanţilor, la nivel local 
sau naţional, în gestionarea activităţilor sociale, economice, 
politice, culturale, militare, de mediu. Cauzele externe sunt, de 
regulă, imprevizibile, dificil de evitat, putând fi extrem de 
diverse: conjuncturi potrivnice de piaţă; catastrofe: inundaţii, 
cutremure, epidemii, războaie convenţionale şi neconven-
ţionale, atentate teroriste etc.; schimbări legislative şi/sau 
instituţionale – impuse de necesitatea armonizării lor cu cele 
din Uniunea Europeană sau de pe plan internaţional - care pot 
afecta unele domenii de activitate din societatea românească; 
campanii ostile împotriva României duse prin diverse medii de 
comunicare.  

În general, criza poate fi reprezentată ca un eveniment 
care alterează dintr-o dată funcţionarea unei organizaţii 
(colectivităţi, întreprinderi, instituţii, organizaţii etc.), provoacă 
impacturi la diferite niveluri (financiar, juridic, economic, 
social, politic) şi care, prin răsunetul mediatic, aduce atingere 
imaginii/încrederii în colectivitate, într-unul din organismele 
asociate.  

Prin urmare, în sensul cel mai larg al termenului, criza 
se poate defini ca o situaţie de anormalitate în care sunt ame-
ninţate sau perturbate semnificativ valorile fundamentale, 
echilibrul şi stabilitatea politică, economică şi socială a ţării, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, valorile 
materiale şi culturale, mediul înconjurător, interesele şi obiec-
tivele statului român, precum şi îndeplinirea obligaţiilor 
internaţionale ale acestuia6. 

                                                 
6 Vezi: Dr. Constantin Moştoflei, Criza şi urgenţa. Delimitări conceptuale şi 
corelaţii, în volumul „Stabilitate şi securitate regională”, Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 09-10 aprilie 2009, 
Bucureşti,  Editura UNAp, 2009, vol.3. pp.231-233, gl.dr . Mircea Mureşan, 
gl. bg. (r) Gheoghe Văduva (coordonatori), Criza, conflictul, războiul, vol. 
I, Bucureşti, UNAp, 2007, pp.162-163. 
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Situaţia de criză ar putea fi definită ca existenţa şi 
manifestarea unui ansamblu de elemente disfuncţionale de 
natură socială, economică, politică, militară, de mediu sau 
psihosocială, generate din cauze interne şi/sau externe, ce 
afectează, în totalitate sau parţial, pe o perioadă scurtă sau mai 
îndelungată de timp, viaţa şi activitatea unei ţări, în calitatea sa 
de comunitate umană, sau numai a unor regiuni ale acesteia. În 
ceea ce priveşte caracteristica crizelor, ele debutează mereu 
printr-o urgenţă şi nu prezintă în mod necesar o ameninţare 
gravă pentru viaţa umană sau bunurile cetăţenilor. 

Conducerea reprezintă „un ansamblu de funcţii şi 
procese, constând în informare şi decizie, organizare şi parti-
cipare, previziune şi control, procese menite să imprime o 
anume calitate socialului transpusă în funcţionarea lui precisă 
operativă, eficientă”7. Altfel spus, conducerea este activitatea 
umană orientată spre atingerea obiectivelor şi scopului unei 
instituţii, organizaţii sau comunităţi urbane şi/sau rurale.  

Conducerea în domeniul apărării şi securităţii naţionale, 
precum şi al apărării şi securităţii colective îmbracă diverse 
forme, pe de o parte, şi se exercită de structuri diferite, ca 
natură, pe de altă parte. Astfel, vom întâlni atât la pace, cât şi în 
situaţii de criză sau război următoarele forme de conducere a 
activităţilor circumscrise apărării şi securităţii naţionale/ 
colective: 

 conducerea politică. Aceasta, în domeniul menţio-
nat, va fi asigurată de către Autoritatea Naţională de 
Comandă, reprezentată de Parlament, Preşedintele României, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Guvernul României, în 
subordinea căruia funcţionează Ministerul Apărării 
Naţionale, ca organ de specialitate prin care este condusă 
activitatea în domeniul apărării naţionale8;  

                                                 
7 Dicţionar de psihologie socială, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1981, p. 59.  
8 Vezi Anexa nr. 3.  
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 conducerea militară. Acest tip de conducere 
priveşte structura de forţe a Armatei României şi se va realiza 
la nivelurile strategic, operativ şi tactic în domeniile opera-
ţional şi administrativ9. Conducerea militară la nivel strategic 
se va realiza în timp de pace şi în situaţii de criză de către 
Statul Major General, atât în domeniul operaţional, cât şi în 
domeniul administrativ10. Conducerea operaţională se va 
exercita la pace şi în situaţii de criză de către şeful Statului 
Major General, prin Centrul de Planificare şi Conducere 
Strategică, structura specializată a Statului Major General prin 
care se asigură planificarea şi conducerea acţiunilor militare. La 
nivelul Centrului de Planificare şi Conducere Strategică 
funcţionează permanent, în timp de pace şi în situaţii de criză, 
Centrul Naţional Militar de Comandă, prin intermediul 
căruia se monitorizează permanent acţiunile desfăşurate în 
Armata României şi se asigură informarea oportună a factorilor 
de decizie. 

 La instituirea „stării de asediu”, Statul Major 
General, prin Centrul Naţional Militar de Comandă, va 
emite Directiva Strategică şi, potrivit competenţelor, 
răspunderilor şi atribuţiilor ce-i revin, va executa conducerea 
acţiunilor militare la nivel strategic în situaţii de criză 
majoră şi pe timp de război.  

 conducerea administrativă. Aceasta reprezintă 
ansamblul activităţilor umane, individuale sau de grup, prin 
care sistemele birocratice ce deservesc aparatul guvernamental 
îi pun în aplicare politicile şi veghează la transpunerea în viaţă 
a normelor şi valorilor promovate de acesta. În consens cu titlul 
prezentului studiu, conducerea administrativă, în situaţii de 

                                                 
9 Vezi Anexa nr. 4. 
10 Strategia de transformare a Armatei României, 
http://www.mapn.ro/documente_cheie/strategie_transformare.doc. pp. 10-
11.  
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criză sau război, este exercitată de către armată, la nivel local 
şi/sau naţional, potrivit prevederilor legislaţiei româneşti. 

 La nivel strategic, aceasta se va realiza de către Statul 
Major General prin Centrul de Transformare şi Statele Majore 
ale Categoriilor de Forţe ale Armatei, atât în timp pace, cât şi 
în situaţii de criză şi la război. 

Normalitatea, din punct de vedere sociologic, poate fi 
definită în două moduri, şi anume: 1) stare a unui sistem de 
conformitate cu un ansamblu de valori şi norme pe care el 
însuşi sau un subiect evaluator din exterior le-a formulat; 2) 
stare a unui sistem de conformitate cu o serie de parametrii 
funcţionali consideraţi normali, dezirabili, funcţionare satisfă-
cătoare11. Normalitatea la nivelul unei comunităţi umane de 
tipul statului naţional înseamnă deci acea stare în care toate 
componentele societăţii îşi trăiesc viaţa şi îşi desfăşoară 
activitatea specifică în consens cu valorile, normele şi regulile 
promovate oficial de conducerea administrativă a ţării. Cu alte 
cuvinte, în acest din urmă caz, normalitatea este acea stare ce 
implică absenţa oricăror disfuncţionalităţi majore în sectoarele 
vieţii şi activităţii societăţii care, prin tot ceea ce întreprind pun 
în aplicare politicile, valorile şi normele guvernamentale.  

Situaţia de război se poate defini ca existenţa şi 
manifestarea unui ansamblu de elemente disfuncţionale de 
natură politică şi militară, generate din cauze interne şi/sau 
externe, ce afectează, în totalitate sau parţial, pe o perioadă 
scurtă sau mai îndelungată de timp, viaţa şi activitatea unei ţări, 
în calitatea sa de comunitate umană. În acest caz, de regulă, 
disfuncţionalităţile iau amploare şi se manifestă cu o puternică 
intensitate datorită efectelor generate de conflictul armat, 
derulat fie în interiorul statului ca război civil, fie pe plan 
extern ca război cu alt stat sau cu o alianţă/coaliţie politico-
militară. Indiferent însă de forma luată de situaţia de război, 

                                                 
11 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coordonatori), Dicţionar de sociologie, 
Bucureşti, Babel, 1998, p.388.  
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aceasta reprezintă o încălcare brutală a valorilor şi normelor 
promovate de către guvernanţi şi un obstacol serios în aplicarea 
politicilor acestora, dar şi o periclitare severă a securităţii 
umane a cetăţenilor. O situaţie de război comportă în mod 
normal următoarele elemente specifice: teatru de operaţii, lupte 
vizibile, o armată mai mult sau mai puţin permanentă ce 
controlează un teritoriu, combatanţi. Implicit, situaţia de război 
reclamă administraţie militară fie la nivelul întregii ţări, fie 
numai în unele unităţi administrativ-teritoriale, stabilite printr-
un act juridic special.  

Răspunsul guvernanţilor la situaţia de criză şi de război 
este sau ar trebui să fie întotdeauna cel permis de legislaţia 
naţională şi internaţională în vigoare, oportun, flexibil, respon-
sabil şi eficace.  

Potrivit legii în materie, starea de urgenţă şi starea de 
asediu privesc situaţii de criză ce impun măsuri excepţionale 
care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole 
grave la adresa apărării ţării şi securităţii naţionale, a demo-
craţiei constituţionale ori pentru prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea urmărilor unor dezastre12”.  

O urgenţă este o situaţie anormală care cere luarea de 
măsuri rapide dincolo de procedurile normale pentru a limita 
daunele persoanelor, bunurilor sau mediului. Altfel spus, 
urgenţa este o noţiune ce trimite la o necesitate imediată, la o 
reactivitate la evenimente13.  

Starea de urgenţă este definită ca „ansamblul de măsuri 
excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică 
aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi 
administrativ-teritoriale. Ea se instituie în următoarele situaţii: 

                                                 
12 Legea nr.453/2004 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, art. 1; M.O. nr.1052/2004. 
13 Compte rendu de la première séance de travail du groupe sur le thème de 
l’urgence, 
http://www.yvelines.fr/actionso/schema/documents/EF170102_URG.doc. 
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a) existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind 
securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constitu-
ţionale; b) iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi 
care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după 
caz, a urmărilor unor dezastre14.”  

Starea de asediu, potrivit legii citate, reprezintă 
ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, militară, 
economică, socială şi de altă natură aplicabile pe întreg teri-
toriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, instituite 
pentru adaptarea capacităţii de apărare a ţării la pericole grave, 
actuale sau iminente, care ameninţă suveranitatea, inde-
pendenţa, unitatea sau integritatea teritorială a statului.  

Starea de război reprezintă un regim juridic de 
excepţie, care se aplică pe întregul teritoriu al unui stat în caz 
de agresiune armată împotriva sa15. În prezent, se cere avut în 
vedere dublul statut al României de stat membru al Organizaţiei 
Tratatului Atlanticului de Nord şi al Uniunii Europene atunci 
când se instituie starea de război luând în calcul şi agresiunea 
asupra teritoriului altor state membre ale alianţelor şi coaliţiilor 
din care ţara noastră face parte.  

În esenţă, pe plan juridic, starea de război semnifică: 
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, transferul 
unor atribuţii de la autorităţile civile la cele militare, lărgirea 
competenţei tribunalelor militare şi dispunerea unor măsuri 
legate strâns de îndeplinirea misiunilor încredinţate armatei.  

 
1.2. Corelaţia dintre starea de urgenţă/asediu şi 

situaţia de criză/război 
Maniera de derulare a evenimentelor (criză, urgenţă), 

gradul de implicare al armatei în soluţionarea lor şi a altor 

                                                 
14 Legea nr.453 /2004, art.2. 
15Regimul Juridic al Stării de Război,  
http://facultate.regielive.ro/proiecte/drept/regimul_juridic_al_starii_de_razb
oi-35825.html 
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structuri cu atribuţii în situaţii de criză şi de război, ca şi 
mobilizarea principalelor resurse umane şi materiale pentru 
ieşirea relativ rapidă din acestea evidenţiază existenţa unei 
corelaţii strânse între starea de urgenţă/starea de asediu şi 
situaţia de criză şi de război. Această legătură se poate face 
observabilă printr-un proces de analiză a ceea ce înseamnă şi 
cum sunt percepute şi reprezentate social atât starea de 
urgenţă/starea de asediu cât şi situaţia de criză/situaţia de 
război. 

În opinia noastră, starea de urgenţă se cere percepută şi 
reprezentată, în plus faţă de definirea sa anterioară, ca: 

 1) perioadă de timp, recunoscută oficial, ca fiind 
dominată de disfuncţionalităţi majore de ordin social, politic, 
economic şi de mediu, acestea din urmă manifestându-se indi-
vidual sau în diferite combinaţii. De regulă, disfuncţionalităţile 
ivite în timpul stării de urgenţă sunt interdependente şi 
interschimbabile în ceea ce priveşte poziţia şi rolul jucat în 
evoluţia respectivei stări. Astfel, la un moment dat, una dintre 
disfuncţionalităţi este dominantă în raport cu celelalte care sunt 
periferice sau dominate. De exemplu, în cazul unei catastrofe 
naturale - cutremur devastator de pământ, inundaţii, căderi 
masive de zăpadă, alunecări de teren, incendii etc. – acest tip de 
eveniment este dominant, el atrăgând după sine apariţia şi 
manifestarea unor distorsiuni, perturbaţii, erori etc. în domeniul 
social, economic, politic;  

2) activitate voluntară şi conştientă a celor desemnaţi 
prin lege să acţioneze pentru ieşirea din situaţia de anormalitate 
şi revenirea rapidă la normalitate. Aici, este vorba atât de 
instituţiile statului cu competenţe în materie de apărare şi 
securitate, cât şi de cetăţenii ţării şi sectorul privat, îndeosebi 
din economie şi societăţile militare private de pază şi protecţie. 
Acestea din urmă se cuvin luate în calcul în situaţie de criză sau 
de război, întrucât dispun de personal calificat superior în 
domeniul depăşirii cu succes a situaţiilor de anormalitate 
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generate de situaţiile la care ne referim, pe de o parte, şi dispun 
de o organizare şi o dotare materială adecvată scopurilor 
urmărite, pe de altă parte;  

3) modalitate de răspuns concretă şi concertată, 
legitimă şi legală a comunităţii umane la apariţia şi 
manifestarea unei situaţii de criză datorate unei game largi de 
surse: catastrofe naturale şi/sau provocate de om, voluntar sau 
involuntar; conflict social ce a luat forme violente, de exemplu, 
revoltă; instabilitate politică cauzată de insuccesul partidelor 
politice de a constitui sau menţine la putere un guvern; 
dificultăţi economice semnificative, caracterizate prin creşterea 
şomajului, scăderea nivelului de trai, diminuarea ritmului de 
creştere economică. O situaţie de urgenţă ar putea să se 
transforme în criză atunci când este percepută ca nefiind 
stăpânită de guvern, iar din perspectiva psihosocială poate 
degenera în situaţie de criză.  

Ca şi stării de urgenţă, stării de asediu i se pot da şi alte 
înţelesuri şi semnificaţii cu scopul vădit de a o face mai 
explicită, mai persuasivă şi mai angajantă pentru toate 
instituţiile statului cu competenţe în domeniu şi pentru toţi 
cetăţenii ţării. În acest context, starea de asediu se cere văzută 
suplimentar faţă de cele afirmate la punctul 1.1. şi ca:  

1) perioadă de timp în care coeziunea socială, consensul 
naţional, climatul psihosocial, la nivel local şi naţional, 
conformitatea tuturor locuitorilor ţării la normele din legi şi 
cutume, ca şi moralul acestora se impun a fi la cele mai înalte 
cote. Este absolut necesar ca aceste caracteristici psihosociale 
ale societăţii româneşti să fie puternice, întrucât starea de 
asediu, pe toată durata sa, presupune ca întreaga populaţie să 
accepte, voluntar, conştient şi responsabil, o serie de privaţiuni 
şi limitări ale drepturilor sale menite a facilita ansamblul 
coerent şi concertat de măsuri excepţionale adoptate de către 
cei în drept pentru a face posibil ca apărarea ţării să funcţioneze 
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optim, eficace şi flexibil în raport cu riscurile şi ameninţările de 
securitate la adresa statului român şi a cetăţenilor săi;  

2) activitate umană cu dublu statut: 
 a) de prevenire a unor riscuri şi ameninţări de securitate 

prin adaptarea capacităţii de apărare a ţării la pericole grave, 
actuale sau iminente, care ţintesc suveranitatea, independenţa, 
unitatea sau integritatea teritorială a statului;  

b) de derulare concretă a acţiunilor menite să asigure 
păstrarea trăsăturilor fundamentale ale României - 
suveranitatea, independenţa, unitatea sau integritatea teritorială 
a statului;  

3) manieră concretă de răspuns a unui stat pericolelor şi 
ameninţărilor de securitate venite atât din interiorul, cât şi din 
exteriorul său. Acest răspuns se doreşte a fi: 

- multidimensional, adică, pe toate planurile vieţii şi 
activităţii umane - social, economic, politic, militar, de mediu, 
psihosocial;  

- coerent şi concertat,  atât la nivel naţional, cât şi local; 
- excepţional, în ceea ce priveşte natura măsurilor 

adoptate, pe de o parte, şi implicarea tuturor instituţiilor statului 
cu competenţe în domeniu, ca şi a tuturor cetăţenilor ţării, atât 
individual, cât şi ca membrii ai unor organizaţii politice sau ale 
societăţii civile, pe de altă parte; 

- complet, adică, cuprinderea tuturor sectoarelor vieţii şi 
activităţii societăţii; 

- complex, în sensul adoptării unui ansamblu de măsuri 
sociale, economice, militare, politice, psihosociale pe întreg 
teritoriul ţării, la nevoie, ori numai în unităţile administrativ-
teritoriale afectate direct de riscurile şi ameninţările de 
securitate;  

- neîntrerupt pe toată perioada stării de asediu; 
- legal (se întemeiază pe prevederile unor acte 

normative: hotărâri de guvern legale);  
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- legitim (izvorăşte din necesitatea fiecărui stat de a-şi 
prezerva valorile şi interesele naţionale, ca şi din obligaţia 
morală a fiecărui cetăţean de a participa activ la apărarea ţării); 

- nediscriminatoriu, în sensul că priveşte atât instituţiile 
statului, organizaţiile politice, economice şi de altă natură, cât 
şi pe toţi locuitorii, în calitatea lor de cetăţeni ai ţării.  

În acelaşi timp, starea de asediu presupune o redistribu-
ire a competenţelor de conducere a armatei pe întreg teritoriul 
naţional sau numai în unele unităţi administrativ-teritoriale.  

Dacă starea de urgenţă se instituie pentru ca cei în drept 
să dea un răspuns adecvat apariţiei şi manifestări unor 
disfuncţionalităţi majore de natură socială, economică, politică, 
militară şi de mediu pe întreg teritoriul ţării sau doar în unele 
unităţi administrativ-teritoriale ale acesteia, starea de asediu 
este acea activitate conştientă, concertată, complexă şi pluridi-
mensională ce urmăreşte adaptarea capacităţii de apărare a ţării 
la pericole şi ameninţări grave, care, materializate, atentează la 
caracteristicile fundamentale ale statului – independenţă, suve-
ranitate, unitate şi integritate teritorială -, la valorile şi tradiţiile 
naţionale, precum şi la securitatea personală a locuitorilor săi.  

Ambele stări se instituie potrivit legii în materie, fie la 
nivelul întregii ţări, fie doar în unele unităţi 
administrativ-teritoriale. Prin urmare, „intrarea” în oricare 
dintre ele este obligatorie atât pentru instituţiile statului, 
organizaţii politice, economice, umanitare sau de altă natură, 
cât şi pentru toţi cetăţenii ţării. Altfel spus, conformarea tuturor 
– instituţii, organizaţii, persoane - la normele şi regulile legii în 
materie nu este benevolă, ci obligatorie, iar cei care nu se supun 
voluntar şi conştient acestor prevederi legale vor fi sancţionaţi.  

Din succinta prezentare a celor două stări –starea de 
urgenţă şi starea de asediu -, precum şi a situaţiei de 
criză/război rezultă că acestea, atât ca activităţi umane, cât şi ca 
fenomene complexe, se află într-o strânsă corelaţie. De fapt, ele 
sunt activităţi şi fenomene interdependente ce interacţionează 
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permanent şi se răsfrâng puternic asupra realizării conducerii 
administrative a armatei în situaţie de criză şi de război.  

În vederea înţelegerii sensului şi naturii conducerii 
administrative a armatei în cele două situaţii, adică de criză sau 
război, opinăm că aceasta ar trebui analizată pe două paliere.  

Primul se referă la conducerea armatei de către 
societatea în care aceasta fiinţează. Aici este vorba de calitatea 
instituţiei militare de subsistem social al sistemului social 
general. Aşa cum societatea are instituţii create pentru a 
conduce întreaga sa viaţă şi activitate pe toate dimensiunile – 
de la cea socială la cea de mediu –, la fel, ea dispune şi pentru 
domeniul militar de instrumentele de conducere a acestuia în 
mod permanent şi în orice condiţii. În acest sens, potrivit 
Constituţiei ţării16, „armata este subordonată exclusiv voinţei 
poporului” ceea ce, în opinia noastră, înseamnă că, practic, va fi 
condusă de instituţiile care, prin modul în care se constituie, 
reprezintă voinţa populară, adică Parlamentul, Preşedintele şi 
Guvernul ţării. La rândul lor, acestea din urmă îşi constituie, 
potrivit legilor în vigoare referitoare la structura sistemului 
naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a 
teritoriului pentru apărare, rolul Ministerului Apărării 
Naţionale, situaţiile de urgenţă şi de asediu, organisme de 
conducere adecvate.  

Al doilea palier priveşte statutul şi rolul armatei în 
realizarea actului de conducere administrativă a întregului 
teritoriu naţional sau numai a unor unităţi administrativ-
teritoriale în situaţii de criză şi de război, în consens cu 
instituirea stării de urgenţă sau de asediu, potrivit legilor în 
vigoare. Desigur, înfăptuirea actului de conducere în această 
situaţie ar presupune, în opinia noastră, realizarea de către cei 
în drept a două lucruri şi anume: 1) corelarea printr-un act 
normativ a stării de urgenţă şi a stării de asediu cu situaţiile de 
criză şi de război; 2) definirea stării de război, de asemenea, 

                                                 
16 Constituţia României, M.Of., Bucureşti, 2003, art. 118. 
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printr-un act normativ, aşa cum există, în prezent, pentru starea 
de urgenţă şi starea de asediu. Realizarea acestor două aspecte 
deosebit de importante ar permite o mai bună intrare în rol a 
structurilor militare în asemenea situaţii ce definesc 
anormalitatea în viaţa unui stat; 3) în definirea stării de război, 
printr-un act normativ, ar fi necesar să se facă referire la dublul 
statut al României ca membră a NATO şi a Uniunii Europene. 
Aceasta deoarece potrivit statutului actual, România are o serie 
de obligaţii şi responsabilităţi atât în situaţii de criză cât şi de 
război ce afectează statele membre ale celor două organizaţii 
amintite. În plus, statul român se implică activ şi în cazul unor 
urgenţe umanitare în afara frontierelor naţionale, fie împreună 
cu structuri NATO sau ale UE, fie în mod independent şi 
individual, dar întotdeauna sub egida ONU.  

În prezent, atât Constituţia ţării, cât şi legile referitoare 
la apărarea naţională definesc sintetic statutul şi rolurile ce 
revin armatei pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi 
a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei 
constituţionale. De asemenea, aceste acte juridice stabilesc 
obligativitatea tuturor instituţiilor statului şi a cetăţenilor săi, a 
sectorului privat din economie de a participa activ la apărarea 
ţării în situaţii de criză şi de război. Legile în vigoare fac, 
totodată, referiri concrete atât la sarcinile şi obligaţiile armatei, 
cât şi la modalitatea prin care aceasta cooperează cu organele 
administraţiei publice centrale şi locale pe timp de pace, în 
condiţiile instituirii stării de urgenţă sau a stării de asediu.  

Faptul că legislaţia românească conţine acte normative 
ce reglementează activitatea armatei - de la natura şi conţinutul 
misiunilor ce îi revin până la modalitatea de cooperare şi cola-
borare cu alte instituţii publice, precum şi cu sectorul privat, în 
situaţii complexe, cum sunt cele de criză şi de război, conferă 
un cadru juridic adecvat acţiunii membrilor acesteia. De aceea, 
exercitarea administraţiei publice în domeniul militar, precum 
şi conducerea acţiunilor militare se realizează în cadrul juridic 
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asigurat de prevederile constituţionale şi legislative care regle-
mentează conducerea politico-militară şi militară în România. 
În conformitate cu acestea, conducerea sistemului naţional de 
apărare este un atribut exclusiv şi inalienabil al autorităţilor 
constituţionale: Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, ministerele şi alte auto-
rităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniul apărării 
naţionale. Toate acestea desemnează Autoritatea Naţională de 
Comandă în interiorul căreia fiecare îşi exercită competenţele, 
răspunderile şi atribuţiile în domeniul apărării naţionale, stipu-
late în Constituţia României şi în legile care stau la baza 
organizării şi funcţionării fiecărei instituţii în parte. 

Practic, administraţia militară, ca activitate de executare 
concretă a legilor ţării în domeniul militar, se realizează de 
către Ministerul Apărării Naţionale, ca organ central al 
administraţiei publice. În acest ansamblu, Ministerul Apărării 
Naţionale exercită administraţia militară prin organele sale de 
specialitate şi prin structurile deconcentrate şi/sau 
descentralizate în teritoriu17. Ministerul Apărării Naţionale este 
format din structuri centrale, structuri şi forţe subordonate 
acestora. El este cel care organizează executarea legilor, le pune 
în practică, şi prestează serviciile publice prin care se satisface 
un interes general al cetăţenilor şi anume apărarea naţională şi 
prin aceasta securitatea lor. Pentru înţelegerea corectă şi în 
strictă conformitate cu legislaţia în materie, în mod obligatoriu, 
se impune să se aibă în vedere că există diferenţe între statutul 
şi rolul instituţiei militare la pace, în situaţie de criză şi în 
situaţie de război.  

Pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, Statul 
Major General (SMG) poate conduce acţiuni militare altele 
decât războiul. În acest caz, SMG emite şi înfăptuieşte acte şi 
fapte de comandament.  

                                                 
17 Legea nr 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale, Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28/07/2006. 
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Capitolul 2.  
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de 

criză/război şi gestionarea stării de urgenţă/stării de asediu 
 
2.1. Caracterizarea generală a situaţiilor de criză şi a 

urgenţelor 
Cuvintele „urgenţă” şi „criză” sunt adesea folosite de o 

manieră interschimbabilă în mass-media şi chiar în cadrul 
instituţiilor guvernamentale. Totuşi, este necesar să se facă o 
distincţie între urgenţe şi crize din punctul de vedere al funcţiei 
publice. 

 O urgenţă este o situaţie anormală, care cere luarea de 
măsuri rapide dincolo de procedurile normale, pentru a limita 
daunele ce se pot produce persoanelor, bunurilor sau mediului. 
O criză este o situaţie ce aduce atingere într-un fel 
convenienţelor, tradiţiilor sau valorilor, securităţii sau protecţiei 
publicului ori integrităţii guvernului.  

Situaţia de urgenţă şi crizele împărtăşesc numeroase 
caracteristici din perspectiva gestionării lor. Astfel, ambele 
impun un comportament proactiv din partea instituţiilor cu 
competenţe în domeniu şi necesitatea de a asigura o vastă 
coordonare la nivelul operaţiunilor şi comunicaţiilor.  

Gestionarea situaţiilor de urgenţă va ataca consecinţele 
unei probleme ce poate rezulta, de exemplu, dintr-un dezastru 
natural sau dintr-unul provocat prin acţiune umană. Obiectivul 
comunicărilor de urgenţă va consta în asigurarea unui flux 
neîntrerupt de informaţii audienţelor afectate şi minimalizarea 
sentimentului de teamă sau anxietatea nedorită. O situaţie de 
urgenţă ar putea să se transforme în criză atunci când ea este 
percepută ca nefiind stăpânită de guvern sau de o altă 
autoritate investită legal cu gestionarea sa.  

În ceea ce priveşte crizele, ele debutează mereu printr-o 
urgenţă şi nu prezintă în mod necesar o ameninţare gravă 
pentru viaţa umană sau bunuri. Ele pot să aducă atingere 
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specifică disfuncţionalităţilor identificate în politicile, în 
reglementările sau programele guvernamentale.  

Trebuie să se înţeleagă că, în contextul administraţiei 
publice, crizele sunt larg bazate pe percepţia unei probleme 
reale sau imaginare. De regulă, o situaţie degenerează în criză 
când mass-media, Parlamentul sau grupurile de interese 
puternice sau demne de încredere le desemnează astfel. În 
definitiv, o criză survine: 1) atunci când atitudinea guvernului 
pare prea opresivă, interesată, discriminatorie sau 
neprevăzută. De exemplu, măsura adoptată de Parlament (în 
octombrie 2008) privind creşterea cu 50% a salariilor 
profesorilor a generat un val de proteste din partea altor 
categorii de salariaţi bugetari; 2) atunci când se consideră că 
guvernul nu face destul şi nu se implică suficient pentru a 
gestiona adecvat criza respectivă.  

 
Tabelul 1. Caracteristici ale gestionării situaţiilor de 

urgenţă şi a crizelor 
 

Tip de 
intervenţie Cauze posibile Exemple Caracteristici 

Gestionarea 
situaţiilor 
de urgenţă 

Catastrofe 
naturale 
Dezastre 

provocate de 
acţiunea umană 

Epidemie 
Accidente 
Terorism 
Război 
Sabotaj 

Disfuncţionalităţi 
în sistemul 
informatic 

Inundaţii 
în unele 
zone ale 
ţării 

Se atacă 
urmările 

situaţiei; se 
evaluează 

pagubele; se 
stabilesc 
măsurile 

concrete de 
sprijin a 

populaţiei 
afectate de 
inundaţii. 
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Perturbarea 
serviciilor pentru 

cetăţeni 

Gestionarea 
crizei 

Erori de apreciere 
(politice/ 

funcţionari) 
Lacune în 

gestionarea 
politicilor, 

programelor, 
reglementărilor 
Revolte urbane 

Lacune în 
gestionarea 
situaţiei de 

urgenţă 

Atragerea 
optimă a 

fondurilor 
de 

finanţare 
UE 

Sprijin concret 
populaţiei în 
întocmirea de 

proiecte 
eligibile 

 
Gestionarea crizelor şi a urgenţelor este absolut nece-

sară, pentru că ele au un impact negativ asupra funcţionării nor-
male a întregii societăţii. Aceasta deoarece ele se caracterizează 
prin următoarele trăsături:  

a) Crizele şi urgenţele sunt inevitabile şi au tendinţa să 
se prolifereze şi să se complice:  

 Crizele şi urgenţele survin tot timpul şi sunt inerente 
tuturor marilor organizaţii. Experienţa ne-a învăţat că nu este 
vorba de a şti dacă un organism va fi confruntat cu o criză sau o 
urgenţă majoră, ci în cât timp se va produce, ce amploarea va 
avea şi cum ar putea fi pregătit organismul. De mai bine de 20 
de ani, organizaţiile publice şi private s-au dotat cu tehnologie 
de vârf pentru a-şi susţine sistemele de comunicaţii, de infor-
mare şi de prestare de servicii. Aceasta a antrenat complicarea 
şi sistematizarea gestionării crizelor şi situaţiilor de urgenţă. 
Când sistemele unei organizaţii se opresc, practic, suntem ţinuţi 
prizonieri. Astăzi mai mult ca niciodată, o catastrofă poate veni 
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să bulverseze echilibrul precar al unei organizaţii şi să o 
precipite pe o pantă glisantă.  

b) Crizele şi urgenţele pot fi gestionate, dar este 
necesar să fie mai bine pregătite atât persoanele cât şi 
instituţiile abilitate prin lege să intervină în asemenea situaţii:  

 Crizele şi urgenţele sunt diferite de intervenţiile 
rutiniere. În timp de criză şi de urgenţă, conducătorii 
(comandanţii şi şefii militari, în armată) şi personalul lor 
trebuie adesea să efectueze sarcini noi şi puţin familiare. Toate 
procedurile, priorităţile, diviziunea muncii şi resursele se văd 
alterate. În plus, crizele şi urgenţele implică în general o 
colaborare strânsă între diferite organisme cu care ele nu 
interacţionează în mod normal. Atunci când o instituţie este în 
focul acţiunii, există foarte puţin timp pentru a negocia anume 
cine va avea responsabilitatea de a gestiona criza sau urgenţa. 
De aceea, ca oricare altă provocare în materie de gestionare, 
crizele şi urgenţele trebuie anticipate şi pregătite, cel puţin de o 
manieră generală, adică trebuie să se cunoască distribuţia pe 
instituţii şi membrii acestora asupra responsabilităţilor şi 
procedurilor curente de urmat în caz de criză sau urgenţă. 
Experienţa demonstrează că urgenţele şi crizele sunt gestionate 
mult mai eficace dacă o instituţie este bine pregătită în acest 
domeniu. 

 Gestionarea crizelor şi urgenţelor priveşte, totodată, 
forţele şi limitele instituţiilor ce învaţă şi faptul de a accepta că 
acestea trebuie să atace punctele lor slabe pentru a deveni mai 
puţin vulnerabile. Organizaţiile/instituţiile trebuie, de 
asemenea, să aibă în vedere neprevăzutul pentru a ieşi din 
procesele mentale curente şi să prevină de o manieră adecvată 
situaţiile negative. Exemplul care vine cel mai adesea în minte, 
considerat de un mare număr de analişti ca punctul de plecare al 
gestionării crizelor contemporane, este cel al societăţii Johnson 
& Johnson când ea a trebuit să reacţioneze la decesele legate de 
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Tylenol din toamna anului 198218. În epocă, această formă de 
violare a produselor era inimaginabilă. Întreprinderea de atunci 
a modificat ambalajele sale şi modul de producţie. Felul în care 
Johnson & Johnson – cinstit, onest şi cu grijă de a asigura 
securitatea clienţilor săi – a devenit o referinţă în materie de 
eficacitate în gestionarea crizelor şi un caz adesea citat în 
textele asupra gestionării. Una dintre consecinţele evenimen-
telor de negândit de la 11 septembrie 2001 este că suntem mult 
mai pregătiţi să avem în vedere ameninţările organizaţionale 
care, înainte, ar fi părut inimaginabile.  

c) Crizele şi urgenţele fac parte din responsabilităţile 
instituţiilor abilitate ale statului şi ale  personalului acestora:  

 Crizele şi urgenţele fac parte integrantă din respon-
sabilităţile gestionarilor funcţiei publice. Orice minister, sau 
orice conducere a unui minister, poate fi chemată să gestioneze 
o criză şi/sau o urgenţă. O situaţie de criză sau urgenţă se poate 
agrava considerabil dacă se pare că, chiar pentru un scurt 
moment, confuzia domneşte în cadrul organismului sau că 
nimeni nu este la comandă. O criză sau o urgenţă majoră 
conduce instituţia/organizaţia la intersecţie de drumuri. Credi-
bilitatea unei organizaţii/instituţii şi chiar a conducerii acesteia 
pot fi în joc dacă cei în drept nu sunt nepregătiţi şi nu 
gestionează corect criza sau urgenţa. Totuşi, dacă criza sau 
urgenţa este gestionată adecvat, repercusiunile pot fi în mod 
extrem pozitive pentru organizaţia/instituţia respectivă.  

 

                                                 
18 La gestion des crises et des situations d’urgence: Un guide pour les 
gestionnaires de la Fonction publique du Canada, http://www.csps-
efpc.gc.ca/Research/publications/html/p117/7_f.html, p. 5. 
 
 

 32

2.2. Procesul gestionării situaţiilor de criză şi a 
urgenţelor 

 Plecând de la aceste caracteristici ale crizelor şi 
urgenţelor, gestionarea lor este una de tip procesual. Altfel 
spus, gestionarea crizelor sau urgenţelor este un proces integrat, 
ce cuprinde patru etape: atenuarea, pregătirea, intervenţia şi 
restabilirea. Procesul pune în lumină tendinţa actuală, ce 
vizează să favorizeze un nivel ridicat şi continuu de reducere a 
riscurilor (atenuarea) şi a capacităţii de intervenţie în cadrul 
organizaţiei (pregătirea). Persoanele şi instituţiile implicate în 
gestionarea crizelor şi urgenţelor sunt chemate să acţioneze 
oportun şi eficace asupra principalelor activităţi prevăzute 
pentru fiecare etapă a procesului.  

Aceasta înglobează acţiunile ce privesc reducerea con-
secinţelor unei urgenţe sau crize. Activităţile de atenuare 
vizează în principal să identifice şi să anticipeze cel mai bine 
riscurile de crize sau urgenţe. Ele permit organizaţiei/instituţiei 
să identifice punctele sale vulnerabile şi să acţioneze de o 
manieră proactivă asupra acestora din urmă.  

În principal, activităţile din etapa de atenuare a 
urgenţelor şi crizelor constau în:  

 Efectuarea unei verificări (identificare de riscuri şi de 
situaţii critice);  

 Evaluarea riscurilor (indice de probabilitate în 
ordinea importanţei);  

 Examinarea celor mai rele cazuri (analiză de scenarii 
posibile);  

 Studierea situaţiilor anterioare (examen retrospectiv 
al crizelor sau urgenţelor anterioare);  

 Previziunile experţilor (identificarea expertizei 
primite pentru crizele sau urgenţele probabile);  

 Stabilirea mecanismelor de supraveghere continuă.  
Trebuie convenit că o prevenire completă a crizelor şi 

urgenţelor nu este posibilă. Nu este mai puţin adevărat că 
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eforturile continui de anticipare cresc mult şansele de evitare a 
consecinţelor unei crize sau urgenţe. Activităţile de atenuare 
rămân totuşi esenţiale pentru orientarea şi iniţierea activităţilor 
etapei de pregătire.  

În esenţă, etapa de pregătire include acţiunile iniţiate 
de cei în drept pentru a se pregăti să intervină eficace în timpul 
unei crize sau urgenţe. În mod concret, activităţile de pregătire 
vizează: planificarea operaţiunilor şi comunicaţiilor; 
constituirea echipei de intervenţie; desemnarea partenerilor; 
stabilirea sistemelor; elaborarea şi verificarea  planurilor.  

a) Planificarea (operaţiuni şi comunicaţii). Gestionarea 
crizelor şi situaţiilor de urgenţă necesită dezvoltarea a două 
tipuri de planuri: planul operaţional şi planul de comunicare. 
Planul operaţional este documentul-cadru ce vizează să 
reunească toate informaţiile de care comandanţii/şefii vor avea 
nevoie pentru a interveni eficace în timpul crizei sau urgenţei. 
Cu alte cuvinte, acest plan de gestionare vine să dea marile 
direcţii de urmat. Concepând planul, trebuie să se păstreze în 
minte că nu se impune să fie prea lung şi complicat. Când o 
criză sau o urgenţă loveşte şi când tensiunea este la cel mai 
înalt nivel, nu este timp de pierdut să se consulte un plan 
voluminos plin de descrieri narative. Scopul este să se 
constituie un document concis care va cuprinde informaţiile 
pertinente privind gestionarea crizei sau urgenţei. Un plan 
operaţional ar trebui să cuprindă elementele următoare:  

 Definiţia crizelor şi urgenţelor acoperite în plan;  
 Structurile ierarhice (de ex., echipa de gestio-
nare, primul organism responsabil, raporturile cu 
alte ministere sau agenţii, administraţia centrală 
etc.);  

 Politicile şi procedurile administrative pentru a 
activa planul şi a facilita luarea deciziei;  

 Instalaţii (centre de operaţiuni şi nevoi logistice).  
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Planul de comunicare ar trebui să meargă în pereche cu 
planul general al operaţiunilor. Planul de comunicare furni-
zează ghidurile strategice şi tactice necesare înainte, în timpul 
şi după criză sau urgenţe. El va permite tuturor celor care 
intervin să aibă aceleaşi repere şi reacţii pe durata intervenţiei. 
Planul de comunicare va determina, de asemenea, purtătorii de 
cuvânt desemnaţi, auditoriul ţintă, instalaţiile şi nevoile de 
formare.  

b) Constituirea echipei de intervenţie. Echipa de 
intervenţie adună angajaţii din organizaţii/instituţii care vor fi 
chemaţi în eventualitatea gestionării unei crize sau urgenţe. În 
general, o asemenea echipă este formată plecând de la 
persoanele cheie din organizaţie, ţinând seama de specialităţile 
şi expertizele lor. Aceste echipe pot fi încadrate printr-o 
definire a rolurilor şi responsabilităţilor fiecăruia dintre membri 
ca şi o definire a puterilor ce pot fi exercitate prin echipă.  

c) Desemnarea partenerilor. Aceasta  implică stabilirea 
de contacte între ministerul responsabil şi organismele care-l 
vor sprijini pe durata intervenţiei. Este oportun pentru 
ministerul responsabil să împărtăşească în prealabil programul 
său de intervenţie şi de armonizare cu organismele partenere. 
Relaţiile şi înţelegerile stabilite cu partenerii înaintea crizelor 
sau urgenţelor ar putea ajuta la facilitarea coordonării 
intervenţiei. 

e) Stabilirea sistemelor. Sistemul implică ansamblul 
resurselor ce vor fi necesare pentru a asigura buna funcţionare a 
operaţiunilor relative la intervenţie. Sistemele înglobează infra-
structura, tehnologiile şi resursele umane. Absenţa sau 
insuficienţa unuia dintre aceste elemente poate să contribuie la 
paralizarea acţiunii echipei de intervenţie. Astfel, trebuie să se 
asigure de disponibilitatea resurselor şi a funcţionării materia-
lului în prealabil. Iată câteva exemple de resurse impuse pentru 
o intervenţie:  
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• Instalaţiile (centru de gestionare a crizelor sau a 
situaţiilor de urgenţă);  

• Material de comunicare (linii telefonice, teleco-
piatoare, telefoane mobile, reţele informatice, 
teleconferinţe, calculatoare personale etc.);  

• Materiale şi localuri de rezervă;  
• Personal de susţinere.  

f) elaborarea şi verificarea planurilor. Planurile pot să 
se dovedească inutile sau ineficace dacă nu sunt verificate. Ele 
pot să dea gestionarilor un fals sentiment de securitate în ceea 
ce priveşte starea de pregătire a organizării lor. Pentru a evita 
„sindromul planului de hârtie”, planurile trebuie verificate, 
practice, periodic şi membrii echipei de intervenţie desemnate 
şi personalul lor de susţinere trebuie să obţină o formare 
adecvată. Un exerciţiu de simulare poate să se efectueze la 
scară mare sau mică. Totuşi, este imperios recomandat să se 
implice conducerea instituţiei/organizaţiei în timpul simulărilor, 
aceasta din urmă trebuind să autorizeze activarea planurilor şi a 
activităţilor conexe în timpul crizelor sau urgenţelor. 
Elaborarea şi verificarea planului vor permite, mai ales, să se:  

 menţină un nivel adecvat de sensibilitate;  
 familiarizeze personalul cu planurile existente 
(operaţiuni şi comunicaţii);  

 asigure că tot personalul implicat îşi cunoaşte 
locul ocupat în plan (roluri şi responsabili-
tăţi);  

 obişnuiască personalul cu mecanismele, 
echipamentele şi procedurile necesare punerii 
în operă a planurilor;  

 convertească planurile abstracte în acţiuni 
concrete;  

 furnizeze o oportunitate de a răspunde între-
bărilor şi neliniştilor.  
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Fiecare exerciţiu ar trebui să fie urmat de o 
şedinţă-bilanţ, care va permite să se evidenţieze ceea ce a 
funcţionat bine şi ceea ce nu a răspuns aşteptărilor. Acest tip de 
şedinţă dă ocazia de a reajusta planurile şi de a reevalua 
responsabilităţile pe care şi le vor asuma partenerii pe timpul 
crizelor sau urgenţelor reale.  

 
2.3. Conţinutul şi natura intervenţiei în situaţie de 

criză sau urgenţă 
A. Etapa intervenţiei 
Intervenţia priveşte acţiunile luate pentru a se ocupa de 

consecinţele unei crize sau unei urgenţe. Intervenţia implică 
punerea în operă a activităţilor menite să stăpânească situaţia şi 
să limiteze efectele sale negative. Trebuie să se înţeleagă că 
activităţile de intervenţie se derulează de o manieră iterativă sau 
simultană ţinând seama de climatul de incertitudine ce poate să 
fie legat de crize sau urgenţe. Intervenţia va impune un nivel de 
coordonare complexă de operaţiuni şi de comunicări potrivit 
naturii crizei sau urgenţei.  

Specific etapei intervenţiei îi sunt secvenţele următoare:  
1. Evaluarea situaţiei 
Evaluarea situaţiei constă în adunarea tuturor informa-

ţiilor referitoare la criză sau urgenţă şi verificarea fiabilităţii 
surselor. Acest demers iniţial permite să se evalueze importanţa 
problemei şi să se determine organismul responsabil cu 
intervenţia. Autoritatea ierarhică sesizată de chestiune ordonă 
executarea planurilor operaţionale şi de comunicare dacă ea o 
apreciază ca adecvată.  

2. Activarea planului operaţional  
Activarea planului operaţional presupune mai întâi 

debutul lucrărilor echipei desemnate pentru a gestiona interven-
ţia. Ea se acomodează, de asemenea, în general cu intrarea în 
contact cu partenerii naţionali şi externi pentru a reexamina 
problema şi se stabilesc priorităţile intervenţiei. Ministerul 
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responsabil pune în practică rapid soluţiile pe termen scurt ce 
vizează limitarea pagubelor şi reducerea pericolului, şi continuă 
să caute soluţii pe cel mai lung termen.  

3. Activarea planului de comunicare 
Executarea planului de comunicare va consta iniţial în 

pregătirea rapidă a poziţiei oficiale a ministerului responsabil. 
Activităţile de pregătire iniţiale implică:  

o Determinarea interesului pe care situaţia l-ar 
putea suscita din partea mass-media;  

o Alegerea şi informarea purtătorului de cuvânt;  
o Redactarea şi coordonarea transmiterii mesajului 

guvernamental;  
o Prevederea nevoilor mass-media.  

Răspunsul pentru mass-media va consta în recunoaş-
terea şi explicarea întinderii cunoscute a problemei şi convin-
gerea populaţiei că măsurile imediate sunt desfăşurate pentru 
stăpânirea situaţiei. Ministerul responsabil va menţine comuni-
cările continue cu auditoriul său intern şi extern pe toată durata 
intervenţiei pentru a efectua ţinerea la zi şi a împărtăşi 
informaţia pertinentă.  

B. Etapa restabilirii 
Restabilirea cuprinde acţiunile luate ca urmare a unei 

crize sau urgenţe. Activităţile de restabilire implică:  
• O declaraţie oficială la sfârşitul crizei sau 

urgenţei;  
• Menţinerea contactelor cu mass-media şi 

partenerii;  
• Susţinerea angajaţilor;  
• Lecţiile învăţate.  

Reluarea operaţiunilor normale necesită o declaraţie 
oficială la finele crizei sau urgenţei. Deşi situaţia este relegată 
progresiv de planul iniţial, ministerul responsabil trebuie să 
menţină contactele cu mass-media şi organismele partenere. 
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Acestea permit să se ţină seama de progresele realizate 
în ceea ce priveşte implantarea soluţiilor pe termen lung 
identificate pe durata intervenţiei. O atenţie specială ar trebui, 
de asemenea, să se acorde susţinerii angajaţilor 
organizaţiei/instituţiei care ar putea să sufere de stres şi 
oboseală extremă ce rezultă din criză sau urgenţă.  

În fine, activităţile de restabilire privesc învăţămintele 
organizaţionale şi lecţiile învăţate din această experienţă. 
Crizele sau urgenţele ar putea avea consecinţe pozitive sau 
negative asupra imaginii profesionale şi publice a 
instituţiei/organizaţiei. În cele două cazuri, se poate dovedi 
tentant pentru o organizaţie/instituţie de a neglija elementul 
reflexiv al gestionării crizelor şi situaţiilor de urgenţă, o 
organizaţie ce iese cu succes dintr-o criză sau urgenţă poate să 
se creadă gata a depăşi orice alte situaţii similare. Alte 
organisme ce abia au supravieţuit unei crize sau urgenţe pot 
găsi excesiv de dificil să-şi revină şi să încearce să tragă 
învăţăminte din această experienţă. Organizaţiile/instituţiile 
grijulii vor sesiza oportunitatea examinării cu grijă, fără a 
blama, ceea ce a funcţionat bine şi ceea ce a funcţionat mai 
prost printr-un examen retrospectiv formal. Ele vor arăta 
emfază asupra ameliorării capacităţii organizaţionale în 
anticiparea şi pregătirea pentru viitoarele crize sau urgenţe.  

 
2.4. Instituirea stării de urgenţă şi efectele sale  
Starea de urgenţă se instituie fie pe întreg teritoriul ţării, 

fie numai în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale 
acestuia, potrivit legii în materie. Aceasta este urmarea unei 
declaraţii a autorităţilor statului, făcută ca răspuns la o situaţie 
excepţională, care prezintă o ameninţare fundamentală la adresa 
ţării. Declaraţia poate suspenda anumite funcţii normale ale 
guvernării, poate atenţiona cetăţenii să-şi schimbe comportarea 
normală sau poate autoriza instituţiile guvernamentale să pună 
în aplicare planuri de pregătire pentru starea de urgenţă, precum 
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şi să restrângă sau să suspende unele libertăţi civile sau drepturi 
ale omului.  

Necesitatea de a declara starea de urgenţă poate decurge 
din situaţii foarte diverse, cum ar fi pericolul unei acţiuni 
armate îndreptate împotriva statului de către elemente interne 
sau externe, calamităţile naturale, tulburări interne, epidemii, 
crize financiare sau economice sau greva generală.  

Starea de urgenţă are două componente: un cadru legal, 
adică baza constituţională şi legislativă a stării de urgenţă, şi un 
cadru operaţional, adică structura organizaţională şi planurile 
strategice necesare în starea de urgenţă. Deşi separate, aceste 
componente trebuie să fie compatibile; cu alte cuvinte, cadrul 
legal trebuie să ia în considerare cerinţele operaţionale, iar 
cerinţele operaţionale trebuie să respecte cadrul legal, inclusiv 
legislaţia internaţională.  

Instituirea stării de urgenţă duce în mod inevitabil la 
restrângerea activităţilor economice, civile sau politice 
desfăşurate în mod normal, precum şi a drepturilor de care 
beneficiază în mod obişnuit cetăţenii, cu scopul de a face faţă 
circumstanţelor extraordinare care au dus la starea de urgenţă. 
Unele restricţii pot fi pe deplin justificate. Pe de altă parte, 
există pericolul ca guvernul să profite de starea de urgenţă 
pentru a institui restricţii nejustificate ale drepturilor omului şi 
libertăţilor civile, pentru a neutraliza opozanţii politici, a amâna 
alegerile sau pentru alte scopuri în beneficiu propriu care ar fi 
mai greu de atins în împrejurări normale.  

În mod normal, Constituţia sau legislaţia unei ţări 
definesc împrejurările care pot duce la instituirea unei stări de 
urgenţă, specifică procedurile care trebuie urmate şi precizează 
limitările împuternicirilor speciale care pot fi invocate sau 
drepturile care pot fi suspendate. Deşi fiecare ţară îşi defineşte 
propriile practici, există norme internaţionale care pot fi folosite 
orientativ. De exemplu, tratate internaţionale importante 
precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi 
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Libertăţilor Fundamentale (CEDO) şi Convenţia Internaţională 
privind Drepturile Civile şi Politice (CIDCP) prevăd că statele 
trebuie să respecte următoarele principii:  

 caracterul temporar: acesta se referă la natura 
excepţională a declarării stării de urgenţă;  

  ameninţare excepţională: criza trebuie să 
reprezinte un pericol real, actual sau cel puţin iminent, la adresa 
comunităţii; 

 declararea stării de urgenţă trebuie anunţată în mod 
public. În acest fel, cetăţenii sunt informaţi cu privire la situaţia 
legală şi se reduce posibilitatea creării unei stări de urgenţă de 
facto, adică o situaţie în care statul restrânge drepturile omului 
fără a declara oficial starea de urgenţă; 

 comunicarea: măsurile luate trebuie aduse la 
cunoştinţa celorlalte state şi a organismelor care veghează la 
aplicarea tratatului. De exemplu, dacă un stat urmează să se 
deroge de la obligaţiile care îi revin în conformitate cu CEDO 
sau CIDCP, atunci trebuie să informeze Secretarul general al 
Consiliului Europei şi, respectiv, al ONU cu privire la această 
derogare, să anunţe măsurile luate şi motivele pentru care a 
recurs la aceste măsuri şi termenul la care ia sfârşit această 
derogare; 

 proporţionalitatea: măsurile luate pentru a face faţă 
crizei trebuie să fie proporţionale cu gravitatea situaţiei de 
urgenţă; acest lucru este valabil pentru aria de aplicare, 
conţinutul efectiv şi durata acestor măsuri; 

  legalitatea: pe durata stării de urgenţă, drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale trebuie să respecte limitele 
stipulate de instrumentele relevante ale dreptului internaţional 
şi legislaţiei naţionale. În plus, starea de urgenţă nu implică o 
suspendare temporară a supremaţiei dreptului, nici nu îi 
îndreptăţeşte pe guvernanţi să încalce principiul legalităţii, pe 
care trebuie să îl respecte în orice împrejurare;  
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 intangibilitatea: se referă la drepturile fundamentale 
de omului la care nu se poate face derogare, nici măcar în 
situaţii de urgenţă.  

De asemenea, există o serie de drepturi ale omului ce nu 
pot fi îngrădite nici măcar pe durata stării de urgenţă. Ele sunt 
precizate de CEDO şi CIDCP, după cum urmează: dreptul la 
viaţă; interzicerea torturii; abolirea sclaviei; neaplicarea legis-
laţiei post facto şi alte garanţii juridice; dreptul la perso-
nalitate juridică; libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. În 
plus, Comisia ONU pentru Drepturile Omului a recunoscut că, 
în afară de drepturile nederogabile enumerate mai sus, mai 
există şi alte prevederi cu caracter umanitar care trebuie să 
rămână inviolabile. Printre acestea se află următoarele: trata-
mentul uman aplicat tuturor persoanelor private de libertate; 
interzicerea luării de ostatici şi încarcerarea nerecunoscută ca 
atare; protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorită-
ţilor; interzicerea propagandei care instigă la război sau la ură 
naţională, rasială sau religioasă; garanţii procedurale şi de 
altă natură, menite să asigure integritatea sistemului judiciar.  

Pe durata stării de urgenţă guvernul şi instituţiile 
administraţiei publice centrale şi locale primesc o serie de 
împuterniciri speciale în virtutea Constituţiei sau a legilor în 
vigoare. Măsurile luate în starea de urgenţă sau împuternicirile 
date sunt foarte diverse, de exemplu: limitarea libertăţii presei 
şi interzicerea reuniunilor publice; desfăşurarea de forţe 
armate în interiorul ţării; evacuarea populaţiei din locuinţe şi 
de la locurile de muncă; percheziţionarea locuinţelor şi a altor 
spaţii private fără mandat; arestări fără formularea de 
acuzaţii; confiscarea proprietăţii private (cu sau fără compen-
saţie) şi/sau distrugerea acesteia; reglementarea funcţionării 
întreprinderilor private; amestecul în tranzacţiile financiare şi 
reglementările privind exporturile; adoptarea de legi speciale 
pentru a pedepsi nerespectarea reglementărilor de urgenţă. 
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 În unele ţări (de exemplu, în Marea Britanie), în timpul 
stării de urgenţă pot fi constituite organe judiciare speciale, pe 
când în altele (de exemplu, în Germania) este interzisă crearea 
de organe judiciare extraordinare. În România, în timpul stării 
de urgenţă, potrivit legii în vigoare, se restricţionează o serie de 
drepturi cetăţeneşti, se modifică competenţele unor instituţii ale 
statului şi se delegă altora o serie de atribuţii, iar gestionarea 
măsurilor dispuse revine Sistemului Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă, sub conducerea nemijlocită a minis-
trului Administraţiei şi Internelor în coordonarea 
primului-ministru19. Totuşi, în starea de urgenţă, răspunderea 
guvernării trebuie să rămână la autorităţile civile la nivel 
naţional şi local. Forţele Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor care acordă sprijin 
autorităţilor civile au un rol subsidiar.  

Pentru a împiedica abuzurile de puteri speciale ce se pot 
comite de către cei care instituie starea de urgenţă există, în 
principiu, o serie de mecanisme şi demersuri preliminare. 
Printre acestea se numără următoarele:  

1) Parlamentul. Majoritatea sistemelor legale sunt 
concepute de aşa natură încât executivul să nu aibă autoritatea 
exclusivă de a declara starea de urgenţă şi stipulează necesitatea 
ratificării de către parlament a deciziei executivului – adesea 
prin vot calificat. De regulă, guvernele sunt controlate de 
parlament, de aceea, ele trebuie să furnizeze o justificare bine 
argumentată atât a deciziei lor de a declara starea de urgenţă, 
cât şi a măsurilor specifice, adaptate situaţiei. Majoritatea parla-
mentelor au, de asemenea, capacitatea, de a reconsidera starea 
de urgenţă la intervale regulate şi de a o suspenda dacă este 
necesar. Acest rol al parlamentului este deosebit de important 

                                                 
19 Lege nr. 453 din 1 noiembrie 2004 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă, http://www.cjc.ro/OMEPTA/legislatia/ 
L%20453%20din%2001.11.2004.htm. 
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în stări excepţionale de durată, când principiul supremaţiei 
civile asupra sectorului de securitate poate fi ameninţat. Oricare 
ar fi situaţia de urgenţă, răspunderea post hoc în faţa 
parlamentului, de exemplu, dreptul parlamentului de a proceda 
la anchete şi investigaţii privind modul de aplicare a 
împuternicirilor speciale, ar trebui garantat prin lege. Acest 
aspect este important atât pentru evaluarea prestaţiei 
guvernului, cât şi pentru a trage învăţăminte pentru viitoarele 
stări de urgenţă. În ţara noastră, starea de urgenţă se instituie, 
potrivit legii, de către Preşedintele României, care solicită 
Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult cinci 
zile de la luarea acesteia20. 

2) Sistemul judiciar. Acesta trebuie să continue să 
asigure dreptul la o judecată imparţială. De asemenea, trebuie 
să ofere persoanelor un mijloc eficient de recurs în eventua-
litatea că oficialităţile guvernamentale le încalcă drepturile. 
Pentru ca drepturile nederogabile să nu fie încălcate, dreptul de 
a deschide o acţiune pe chestiuni referitoare la legalitatea 
măsurilor de urgenţă trebuie să fie garantat prin independenţa 
puterii judecătoreşti. Tribunalele pot juca un rol major în luarea 
de decizii privind legalitatea declarării stării de urgenţă, ca şi în 
reevaluarea legalităţii anumitor măsuri de urgenţă;  

3) Societatea civilă. O situaţie de urgenţă exercită o 
presiune enormă asupra statului şi a societăţii. Pentru a-i face 
faţă eficient, guvernul are nevoie de cooperare din partea 
cetăţenilor. Orice abuz sau restrângere neîntemeiată a dreptu-
rilor omului într-o astfel de situaţie va submina această 
cooperare şi va face dificilă ieşirea din situaţia de urgenţă. Este 
în interesul vital al statului să gestioneze starea de urgenţă în 
mod responsabil şi justificabil. În acest sens, un rol major 
revine organizaţiilor societăţii civile care veghează ca drepturile 
cetăţenilor să fie respectate şi în timpul cât este instituită starea 

                                                 
20 Cf. Constituţia României, Bucureşti, M.O., 2003, art.93. 
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de urgenţă fie la nivelul întregii ţării, fie doar în una sau mai 
multe unităţi administrativ-teritoriale afectate;  

4) Statele vecine şi comunitatea internaţională. 
Situaţiile de urgenţă pot influenţa şi relaţiile unui stat cu vecinii 
săi şi pot avea efecte asupra comunităţii internaţionale. Toate 
statele ar trebui să fie interesate ca declararea şi punerea în 
aplicare a stărilor de urgenţă să respecte anumite limite şi să se 
facă în conformitate cu normele internaţionale. Comunitatea 
internaţională trebuie să joace un rol activ în asigurarea 
respectării acestor norme de către state. În acest sens, ea sau 
mai exact organismele ce o reprezintă trebuie să coopereze cu 
guvernele respective pentru a asigura revenirea rapidă la 
normalitate şi reinstaurarea ordinii constituţionale care garan-
tează deplina exercitare a drepturilor. În cazul ţării noastre, 
apartenenţa la Uniunea Europeană joacă un rol semnificativ şi 
în privinţa declarării stării de urgenţă, îndeosebi prin armo-
nizarea legislaţiei naţionale în materie cu cea existentă la 
nivelul acestei organizaţii interguvernamentale.  

Pe timpul stării de urgenţă, dacă se constată existenţa 
unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea 
naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale, 
Ministerul Apărării Naţionale sprijină forţele Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, la cererea acestuia, în baza 
aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în limitele şi 
condiţiile stabilite de acesta. Totodată, forţele Ministerului 
Apărării Naţionale pot acorda sprijin numai în misiuni pentru 
care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare. 

 
2.5. Consecinţe ale instituirii stării de asediu pentru 

Ministerul Apărării Naţionale 
Starea de asediu, ca ansamblul de măsuri excepţionale 

de ordin politic, militar, economic, social şi de altă natură 
aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi 
administrativ-teritoriale, se instituie pentru adaptarea capacităţii 
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de apărare a ţării la pericole grave, actuale sau iminente, care 
ameninţă suveranitatea, independenţa, unitatea ori integritatea 
teritorială a statului. În cazul instituirii acestei stări se pot lua 
măsuri excepţionale aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în 
unele unităţi administrativ-teritoriale. Această stare se menţine 
atât timp cât există şi se manifestă motivele ce au impus celor 
în drept adoptarea ei.  

De asemenea, şi pe întreaga durată a acestei stări se 
limitează o serie de drepturi cetăţeneşti, se delegă unele 
competenţe unor instituţii ale statului şi se modifică unele 
atribuţii ale altor instituţii ale statului. Bineînţeles, toate acestea 
se adoptă cu respectarea legislaţiei interne şi internaţionale în 
vigoare.  

La instituirea stării de asediu, Statul Major General îşi 
intră în rol potrivit prevederilor actelor normative ce îi prescriu 
conduita într-o asemenea situaţie. Practic, SMG prin Centrul 
Naţional Militar de Comandă, emite Directiva Strategică şi, 
potrivit competenţelor, răspunderilor şi atribuţiilor ce-i revin, 
conduce acţiunile militare la nivel strategic în situaţii de criză 
majoră şi pe timp de război, într-un anume fel, pe toată durata 
stării de asediu.  

Conducerea administrativă la nivel strategic se va 
realiza de către SMG prin Centrul de Transformare şi Statele 
majore ale Categoriilor de Forţe ale Armatei atât în timp de 
pace, cât şi în situaţii de criză şi la război.  

În principal, Ministerul Apărării Naţionale pe timpul 
stării de asediu poate lua următoarele măsuri:  

- punerea în operă a planurilor de măsuri existente;  
- amplificarea activităţii de producţie a societăţilor co-

merciale şi a agenţilor economici care, prin natura domeniului 
de activitate, au atribuţii în realizarea produselor cu destinaţie 
militară sau execută reparaţii la unele categorii de tehnică 
militară;  
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- organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor 
pentru nevoile forţelor destinate apărării;  

- intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire 
pentru protecţia civilă;  

- adoptarea măsurilor specifice de către autorităţile 
publice care au atribuţii la mobilizare şi război;  

- interzicerea circulaţiei rutiere, fluviale, maritime, 
feroviare şi aeriene pe diferite rute;  

- să dispună depunerea temporară, la organele de poliţie 
de pe raza judeţului sau a municipiului Bucureşti, a armelor, 
muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi 
să procedeze la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, 
urmând ca la încetarea măsurii excepţionale acestea să fie 
înapoiate celor în drept să le deţină; 

- să dispună închiderea temporară a societăţilor care 
comercializează arme şi muniţii şi să instituie paza acestora; 

- să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, 
când acestea se impun; 

- să suspende temporar apariţia sau difuzarea unor 
publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de 
televiziune; 

- să emită ordonanţe militare sau ordine.  
În ceea ce priveşte ordonanţele militare, legea în vigoare 

prevede că acestea se emit în limitele stabilite prin decretul de 
instituire a măsurii excepţionale, astfel: 

- de ministrul Apărării Naţionale sau de şeful SMG 
când starea de asediu a fost instituită pe întreg teritoriul ţării;  

- de comandanţii de mari unităţi în raza teritorială 
pentru care au fost împuterniciţi de şeful Statului Major 
General, când starea de asediu a fost instituită în anumite 
unităţi administrativ-teritoriale;  

- de ministrul Administraţiei şi Internelor sau de 
înlocuitorul de drept al acestuia, când starea de urgenţă a fost 
instituită pe întregul teritoriu al ţării; 
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- de ofiţerii împuterniciţi de ministrul Administraţiei şi 
Internelor;  

- de ministrul Administraţiei şi Internelor sau de 
înlocuitorii legali ai acestuia, când starea de urgenţă a fost 
instituită în anumite unităţi administrativ-teritoriale.  
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Capitolul 3.  

Determinări cu impact asupra conducerii administrative  
a armatei în situaţii de criză şi de război 

 
3.1. Consideraţii preliminare 
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 

şi război este supusă acţiunii unui sistem de determinări, adică, 
unui ansamblu de elemente interdependente ce acţionează 
coerent şi concertat. În opinia noastră, în compunerea siste-
mului de determinări menţionat mai sus trebuie să se includă 
următoarele elemente: caracteristicile esenţiale ale conducerii 
administrative a armatei; factorii determinanţi interni şi 
externi de natură economică, socială, militară, politică, 
psiho-socială cu acţiune asupra conducerii administrative a 
armatei; fenomene şi procese ce marchează semnificativ 
evoluţia armatelor naţionale şi care au un puternic impact 
asupra conducerii administrative a armatei; leadership-ul în 
conducerea administrativă a armatei.  

Sistemul de factori ale cărui elemente componente le-
am enumerat anterior are o acţiune continuă, diferenţiată şi 
complementară asupra conducerii administrative a armatei în 
situaţii de criză şi de război. Aceasta deoarece rolul jucat de 
factorii menţionaţi este diferit ca importanţă, amplitudine şi 
intensitate pe durata exercitării influenţei lor asupra structurilor 
statale cu competenţe în conducerea administrativă a armatei. 
Astfel, este posibil ca, la un moment dat, unii factori să fie 
centrali sau dominanţi, iar alţii periferici sau dominaţi, unii să 
aibă o intensitate mai accentuată decât alţii şi efecte 
semnificative pe una sau pe toate dimensiunile actului de 
conducere administrativă a armatei.  

În plus, acest sistem de factori acţionează de aşa 
manieră încât efectele componentelor sale sunt cumulative vis-
à-vis de actele, acţiunile şi activităţile prin care se 
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materializează conducerea administrativă a armatei în situaţii 
de criză sau război.  

 
3.2. Caracteristici esenţiale ale conducerii 

administrative a armatei  
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 

şi de război se impune a fi percepută şi reprezentată ca având 
două forme principale de manifestare şi anume: activitate 
umană (adică acte, acţiuni şi complexe de acţiuni realizate cu şi 
prin oameni ca membri ai unor structuri instituţionalizate cu 
competenţe în materie de apărare şi securitate) şi proces (adică 
activitate concepută, organizată şi transpusă în practică în 
strictă conformitate cu un set de valori, principii, norme, reguli 
şi cerinţe, toate unanim recunoscute, acceptate şi interiorizate 
de către cei care înfăptuiesc conducerea administrativă a 
armatei în situaţii de criză şi de război).  

În calitate de activitate umană, conducerea adminis-
trativă a armatei în situaţii de criză şi de război trebuie să se 
caracterizeze prin următoarele trăsături esenţiale: flexibilitate; 
eficienţă; creativitate.  

Flexibilitatea conducerii se defineşte ca fiind capaci-
tatea echipei manageriale de a se adapta rapid şi fără disfun-
cţionalităţi majore la noile condiţii, la elementele-surpriză, 
inedite, ce se pot ivi pe timpul derulării activităţilor duse de 
armată, în totalitatea sa, sau numai de unele structuri ale sale 
implicate în soluţionarea unor situaţii de criză sau îndeplinirea 
unor misiuni în război. În mod tradiţional, se disting 
următoarele tipuri de flexibilitate şi anume: flexibilitate 
externă; flexibilitate internă;  flexibilitate cantitativă şi flexibi-
litate calitativă21. Pentru conducerea administrativă a armatei 
toate aceste tipuri de flexibilitate sunt prezente datorită 
specificului misiunilor ce se pot încredinţa instituţiei militare în 

                                                 
21 Flexibilité, http://brises.org/notion.php/Flexibilite/precarite/adaptabilite/ 
duree-travail/organisation-travail/salaire/emploi/notId/45/notBranch/45. 
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situaţii de criză şi de război. Astfel, conducerea administrativă a 
armatei, trebuie să se adapteze atât la elementele inedite, 
aleatoare sau neaşteptate ce se produc chiar în interiorul 
structurii militare, cât şi la schimbările, transformările sau 
mutaţiile produse în afara instituţiei militare. Astăzi, după cum 
se cunoaşte realitatea socială, politică, economică, militară şi nu 
numai are o dinamică alertă, iar armata în calitate de 
componentă a statului, de fapt, a unei societăţi umane este 
supusă aceluiaşi proces. De aici, se vede încă o dată necesitatea 
obţinerii, menţinerii şi dezvoltării flexibilităţii conducerii 
administrative a armatei în situaţii de criză şi de război.  

În general, eficienţa desemnează faptul de a realiza un 
obiectiv cu minimum de mijloace angajate posibile. Acest 
termen nu trebuie să se confunde cu eficacitatea, care nu 
măsoară decât atingerea unui obiectiv fără a preciza mijloacele 
utilizate, nici cu rentabilitatea, care este un termen financiar ce 
evaluează reuşita unui act, acţiuni sau activităţi umane decât 
prin intermediul rezultatelor financiare raportate la capitalul 
investit şi a profitului estimat/realizat.  

Eficienţa conducerii administrative a armatei se poate 
defini ca fiind raportul dintre eficacitatea activităţii (adică 
măsura atingerii integrale şi în timpul stabilit a obiectivelor 
fixate) şi costul atingerii scopurilor şi obiectivelor planificate. 
De regulă, cu cât costurile umane, materiale, financiare şi de 
energie fizică şi psihică sunt mai reduse în obţinerea 
performanţelor propuse într-o activitate militară cu atât 
eficienţa respectivei activităţi este mai înaltă. A fi eficient se 
traduce prin a folosi resursele umane, financiare, materiale, 
informaţionale etc. în aşa fel încât rezultatele activităţii numită 
conducere administrativă a armatei să se realizeze integral, 
conform planificării şi în condiţii de cost cât mai mici posibile.  

Pentru activitatea militară, de regulă, contează într-o 
foarte mare măsură atingerea obiectivelor stabilite şi în timpul 
planificat, chiar dacă uneori costurile par a fi ridicate 
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comparativ cu realizarea unor obiective într-o activitate 
economică, de exemplu. Aceasta pentru că activitatea militară 
are specificul său, trăsăturile sale proprii care o disting de orice 
activitate civilă. Pe de altă parte, şi pentru conducerea armatei 
se pun o serie de restricţii în ceea ce priveşte costurile 
înfăptuirii unei misiuni de un tip sau altul. Teoreticienii şi 
strategii militari urmăresc îndeplinirea misiunilor încredinţate 
structurilor militare, încercând reducerea pe cât este posibil a 
pierderilor umane din rândul trupelor proprii, a pierderilor 
colaterale, ca şi înscrierea în costurile aprobate de forurile 
competente pentru misiunea respectivă.  

Pentru a micşora costurile unor activităţi din armată, în 
ultimii ani, instituţia militară a trecut masiv la externalizarea 
unor sarcini pe care anterior le îndeplinea cu mijloace şi forţe 
proprii.  

În sens larg, creativitatea este capacitatea unui individ 
sau a unui grup uman de a imagina şi realiza ceva concret care 
să fie nou sau să descopere o soluţie originală la o problemă 
practică dată. În sens restrâns, creativitatea se poate defini ca un 
proces psihosocial prin care un individ sau grup uman 
demonstrează originalitate în maniera de a asocia lucrurile, 
ideile, situaţiile şi astfel modifică, schimbă sau transformă 
percepţia, utilizarea sau materialitatea pe lângă un public dat. 
Operaţional, creativitatea individului sau grupului uman este 
capacitatea sa de a imagina şi produce la comandă, într-un timp 
relativ scurt, o mare cantitate de soluţii, idei sau concepte ce 
permit realizarea de o manieră eficace, apoi eficientă şi 
neaşteptată a unui efect sau a unei acţiuni date.  

În ceea ce priveşte creativitatea conducerii adminis-
trative a armatei, în opinia noastră, se cer avute în vedere 
următoarele elemente: imaginaţie creatoare; inovaţie şi 
invenţie. Acestea se impun a se manifesta activ şi responsabil 
atunci când se stabilesc coordonatele unei misiuni militare sau 
nonmilitare, când se solicită, se planifică şi se folosesc 
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resursele umane, materiale, financiare, informaţionale etc. 
angajate de armată în totalitatea ei sau numai a anumitor 
structuri în situaţii de criză sau război. De fapt, îndeplinirea 
unei misiuni de către armată pe timp de criză şi de război 
solicită din plin creativitatea comandanţilor de la toate 
nivelurile ierarhice, a tuturor combatanţilor, deoarece condiţiile 
de derulare a evenimentelor se schimbă, se transformă şi/sau 
suferă mutaţii într-un ritm alert. Totodată, caracteristicile crizei 
sau tipul conflictului armat în care armata este angajată impun 
din plin manifestarea creativităţii comandanţilor şi a celorlalţi 
militari. În plus, o serie de fenomene şi procese ce definesc 
evoluţia armatelor naţionale, în prezent, impun creşterea rolului 
creativităţii în domeniul conducerii administrative a armatei. 

Flexibilitatea, eficienţa şi creativitatea conducerii 
administrative a armatei sunt interdependente, iar efectele lor 
sunt cumulative. De exemplu, o conducere flexibilă trimite la 
eficienţă şi se sprijină pe creativitate, iar creativitatea este 
susţinută de flexibilitatea actului de conducere şi se reflectă în 
eficienţa atingerii obiectivelor şi scopurilor fixate de către 
echipa de conducere. Toate aceste caracteristici ale conducerii 
administrative sunt cerute de specificitatea situaţiilor de criză şi 
de război – apariţia unor evenimente inedite, nevoia adoptării 
rapide a deciziilor, existenţa unor riscuri semnificative la adresa 
integrităţii fizice şi psihice a militarilor, stresul condiţiilor în 
care se acţionează, presiunea psihologică mare datorită 
aşteptărilor populaţiei faţă de armată. 

 
3.3. Factori determinanţi ai conducerii 

administrative a armatei în situaţii de criză şi de război 
 Factorii determinanţi ai conducerii administrative a 

armatei se pot analiza atât din perspectiva sursei lor, adică 
internă sau externă, cât şi după natura lor (socială, economică, 
politică, militară, psihosocială). În continuare vom aborda 
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aceşti factori din perspectiva sursei lor, adică, factori 
determinanţi interni şi factori determinanţi externi. 

 
3.3.1. Factori determinanţi interni ai conducerii 

administrative a armatei 
În această categorie de factori am inclus: natura 

regimului politic; dezvoltarea democraţiei; neutralitatea 
politică a instituţiei militare; reforma din armată (pe toate 
dimensiunile ei - umană, structurală, materială, normativă şi 
militară), ca proces complex, atotcuprinzător, continuu; 
provocările mediului intern de securitate.  

Regimul politic dintr-un stat îşi pune amprenta, printre 
altele, şi pe maniera în care este realizată conducerea 
administrativă a armatei atât în situaţii de criză cât şi de război. 
Astfel, în România, după 1989, odată cu schimbarea regimului 
politic din ţară, s-a stabilit, cu claritate, care sunt misiunile 
armatei naţionale, atât în plan intern, cât şi internaţional. În 
acest sens, o dovadă o constituie prevederile Constituţiei ţării 
care precizează că: „Armata este subordonată exclusiv voinţei 
poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi 
unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei 
constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale 
la care România este parte, armata contribuie la apărarea 
colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni 
privind menţinerea sau restabilire păcii”22. Totodată, în 2004, a 
apărut legea privind participarea forţelor armate la misiuni în 
afara statului român, care specifică ce tipuri de misiuni 
internaţionale poate îndeplini Armata României23. Potrivit legii 
menţionate, armata ţării noastre va executa, în afara teritoriului 

                                                 
22 Constituţia României, Bucureşti, M.Of., 2003, p.66 
23 Legea 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara  
teritoriului statului român, http;//drpal.mapn.ro/ro/lege.det.print. 
php?id =254 
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naţional, misiuni: de apărare colectivă; în sprijinul păcii; de 
asistenţă umanitară; tip coaliţie.  

În acelaşi timp, au fost create o serie de structuri 
democratice (Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul 
Parlamentului, Ministerul Apărării Naţionale etc.) care concură 
la realizarea conducerii administrative a armatei naţionale la 
pace, în situaţii de criză şi de război.  

Dezvoltarea democraţiei reprezintă un alt factor 
important în determinarea conducerii administrative a armatei. 
În ţara noastră,  dezvoltarea democraţiei a permis o riguroasă 
definire a competenţelor instituţiei militare în societate, la pace, 
în situaţii de criză şi de război. Iar, pentru ca societatea 
românească să fie sigură că acestea se vor respecta a instituit 
metode de control civil şi democratic al armatei24. Totodată, au 
fost elaborate documente importante privind apărarea şi 
securitatea ţării, a cetăţenilor ei. Printre acestea un loc aparte 
revine Strategiei de securitate naţională care „răspunde nevoii 
şi obligaţiei de protecţie legitimă împotriva riscurilor şi 
ameninţărilor ce pun în pericol drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, precum şi bazele existenţei statului 
român. Ea vizează, cu prioritate, următoarele domenii şi 
activităţi: starea de legalitate, siguranţa cetăţeanului, securitatea 
publică şi apărarea naţională. Securitatea naţională se realizează 
prin măsuri active de natură politică, economică, diplomatică, 
socială, juridică, administrativă şi militară, prin activitatea de 
informaţii, contrainformaţii şi securitate, precum şi prin 
gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de 
conduită ale comunităţii euroatlantice”25. 

                                                 
24 Vezi Gheorghe, Diaconescu ş.a., Controlul democratic asupra armatei 
României, Bucureşti, Editura Enciclopedia, 1996. 
25 Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2006, 
http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf, p. 6. 
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Dar astfel de obiective strategice nu se pot înfăptui dacă 
nu se asigură condiţiile necesare şi suficiente unei conduceri 
administrative a armatei eficiente, creative şi flexibile.  

Un factor esenţial în maniera de conducere adminis-
trativă a armatei în statul de drept îl constituie neutralitatea 
politică a instituţiei militare. Armata, prin natura şi conţinutul 
misiunilor constituţionale, este şi trebuie să rămână neutră 
politic. Aceasta, prin resursele umane şi tehnica de luptă din 
dotare, prin organizarea riguroasă, disciplina specifică şi 
conducerea fermă, constituie o forţă în orice stat şi societate. 
De aceea, această forţă se cere folosită, întotdeauna, numai în 
slujba intereselor naţionale şi nu ale unui partid sau ale unei 
coaliţii de partide, aflate sau nu la guvernare. Garanţia servirii 
intereselor fundamentale ale ţării o reprezintă neutralitatea 
politică a instituţiei militare. Aceasta trebuie înţeleasă corect şi 
la fel de către toţi cetăţenii ţării, indiferent că sunt oameni 
simpli sau demnitari în stat. De asemenea, clasa politică trebuie 
să perceapă la adevăratele sale dimensiuni statutul şi rolul 
armatei într-o societate democratică. Practic, relaţiile dintre 
societatea politică, mai exact clasa politică şi armată este una 
strict reglementată în statul de drept. Astfel, militarii îşi 
îndeplinesc necondiţionat obligaţiile legale ce le revin, pe de o 
parte, şi joacă rolul de consilieri ai celor aflaţi la conducerea 
ţării, pe de altă parte. Practic, deciziile privind armata - de la 
dotare la trimiterea în misiuni în afara ţării - se iau de către cei 
de la guvernare, implicând toate instituţiile statului. Militarii îşi 
oferă sugestiile şi propunerile în domeniile lor de competenţă.  

Reforma din armată, ca proces complex, multilateral şi 
de durată, are un rol semnificativ în realizarea cerinţelor 
conducerii administrative a armatei în situaţii de criză şi de 
război. Aceasta pentru că reforma din armată reprezintă 
procesul de adaptare neîntreruptă a instituţiei militare la 
dinamica schimbărilor sociale, economice, politice, culturale, 
informaţionale, ecologice din societatea în care aceasta 
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fiinţează. Aşa cum societatea se află într-o continuă transfor-
mare, pe toate planurile, ca răspuns la solicitările progresului 
social, economic, politic etc., la fel şi armata, ca parte 
componentă a acesteia, trebuie să reacţioneze adecvat pentru a-
şi putea îndeplini optim misiunile legale ce îi revin. Apoi, 
reforma din armată constituie ansamblul metodelor şi 
tehnicilor folosite, în mod concertat, pentru a face ca această 
instituţie a statului de drept să rămână ancorată în realitatea în 
care ea există şi funcţionează.  

Punerea de acord a naturii şi conţinutului misiunilor 
încredinţate armatei cu mediul probabil şi posibil de executare a 
lor presupune o continuă modernizare şi perfecţionare a 
strategiei, a concepţiei, a doctrinei, a tehnicii de luptă, a 
dispozitivelor de conducere şi adoptare a deciziilor, a 
optimizării climatului psihosocial şi a coeziunii din grupurile 
militare. În acest scop, se pot folosi metode şi tehnici specifice 
fiecărui domeniu, pe de o parte, şi care au fost validate de 
practică, pe de altă parte. Totodată, reforma este unica cale 
sigură de a pune de acord scopurile, misiunile, dotarea şi 
calitatea resurselor umane din armată cu modificările ivite, în 
mod obiectiv, în caracteristicile câmpului de luptă viitor. 
Acesta din urmă, se pare, va fi, în anii ce vin, puternic 
tehnologizat. Deja, în literatura de specialitate se vorbeşte 
despre apariţia unei armate nonlineare26, adaptată la acest nou 
câmp de luptă atât din punct de vedere uman, cât şi tehnologic. 

În acelaşi timp, reforma este modalitatea prin care 
armata probează eficienţa şi eficacitatea sa în utilizarea 
resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale pe 
care societatea i le pune la dispoziţie pentru executarea misiu-
nilor legale încredinţate. În prezent, datorită caracteristicilor 
mediului de securitate internaţional şi regional societatea este 
foarte strictă cu bugetul alocat armatei şi mai ales cu modul în 

                                                 
26 Lt. col. ing. Ludovic Monnerat, L’armée nonlineare, în 
http://www.checkpoint-online.ch/CheckPoint/Actuel.html 
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care acesta este folosit. Astăzi, contribuabilul doreşte şi poate 
controla riguros felul în care armata gestionează resursele puse 
la dispoziţie de către societate. De asemenea, reforma din 
armată permite acesteia asigurarea, într-o primă etapă, a 
compatibilităţii şi, ulterior, a interoperabilităţii cu celelalte 
armate partenere din Alianţă. La intrarea într-o alianţă politico-
militară, aşa cum este NATO, orice stat membru îşi asumă 
liber, voluntar şi conştient o serie de responsabilităţi. Printre 
acestea se află şi cele referitoare la asigurarea compatibilităţii şi 
interoperabilităţii cu celelalte armate ce fac parte din tratat. De 
fapt, aceasta priveşte dimensiunile umană, normativă, 
organizaţională şi militară ale reformei din armată. 

În prezent, natura şi conţinutul misiunilor ce se pot 
încredinţa unei armate se află într-o continuă modificare, în 
raport cu o gamă variată de factori (economici, politici, militari, 
informaţionali, umani, tehnologici, ecologici etc.). Răspunsul 
adecvat la o astfel de provocare îl poate constitui doar reforma 
instituţiei militare. 

La rândul lor, provocările mediului de securitate 
intern27 au făcut necesară instituţionalizarea conducerii admi-
nistrative a armatei. Mediul de securitate intern, regional şi 
global este, pe fondul afectat de vulnerabilităţi sociale, econo-
mice, politice, militare, informaţionale, permanent „ţinta” unor 
riscuri şi ameninţări diverse, ca natură şi conţinut. Realizarea 
unui echilibru dinamic între vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări 
şi măsurile de prevenire a manifestării lor, precum şi controlul 
lor eficace de către instituţiile abilitate ale statului, conduce la 
instalarea stării de normalitate a mediului de securitate. 
Aceasta, la nivel naţional, este sinonimă cu existenţa securităţii 
naţionale, adică a acelei stări de linişte, de calm, de încredere că 
viaţa şi activitatea cetăţenilor ţării nu sunt în pericol. Altfel 
spus, integritatea fizică şi psihică a persoanelor este garantată şi 

                                                 
27 Vezi Eugen Bădălan, Securitatea României. Actualitate şi perspectivă, 
Bucureşti, Editura militară, 2001, pp.57-64. 
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asigurată, iar comunităţile umane îşi pot desfăşura viaţa şi 
activitatea fără teamă, în linişte şi siguranţă. 

 
3.3.2. Determinări externe ale conducerii 

administrative ale armatei 
Ca determinări externe se pot menţiona: provocările 

mediului de securitate zonal, regional şi global; apartenenţa 
ţării sau nu la o alianţă politico-militară; procesul globalizării 
şi al integrării regionale; schimbările organizaţionale inter-
venite în armatele contemporane; revoluţia în domeniul militar.  

Provocările mediului de securitate zonal, regional şi 
global acţionează puternic asupra caracterului, naturii şi 
conţinutului misiunilor armatei. De aici, nevoia ca instituţia 
militară să fie condusă administrativ în îndeplinirea misiunilor 
sale constituţionale. Astfel, preocuparea ţării noastre de a fi un 
constant generator de securitate în zonă, regiune şi în lume se 
reflectă adecvat şi consistent în asumarea unor responsabilităţi 
în acest domeniu şi din punct de vedere militar. O dovadă o 
constituie faptul că structuri militare româneşti participă activ 
la lupta împotriva terorismului internaţional. De aceea, astăzi, 
numai surprinde pe nimeni angajarea fermă a României în 
această luptă alături de celelalte state democratice ale lumii. În 
acest sens, ţara noastră a participat activ, în cadrul coaliţiei 
militare internaţionale, în războiul din Irak, dar, totodată, se 
implică responsabil şi în reconstrucţia unor armate ale statelor 
care doresc să edifice o societate democratică, în care drepturile 
fundamentale ale omului se respectă în totalitate.  

Apartenenţa sau nu la o alianţă politico-militară a unui 
stat îşi pune pecetea pe modalităţile de conducere adminis-
trativă a armatei. Aici este vorba de misiunile pe care armata sa 
le poate primi şi, desigur, îndeplini, mai ales, în afara 
frontierelor naţionale. Ca ţară membră a Alianţei Nord-
Atlantice, România are obligaţia de a participa la apărarea 
colectivă a statelor partenere, potrivit prevederilor art.5 al 
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NATO. De aici, o serie de misiuni specifice pentru armata sa. 
România a devenit, în primăvara anului 2004, stat membru cu 
drepturi depline al Alianţei Nord -Atlantice. Acest statut aduce 
cu sine atât o serie de responsabilităţi, cât şi de avantaje. 
Responsabilitatea esenţială ce revine României, ca membru 
NATO, este cea referitoare la apărarea ţării şi a aliaţilor săi. 
Aceasta presupune, înainte de toate, respingerea unei agresiuni 
armate împotriva României sau a aliaţilor săi, în cadrul apărării 
colective a NATO.  

 Statutul de stat membru al Alianţei Nord-Atlantice, pe 
lângă răspunderile asumate, aduce şi o serie de avantaje. Printre 
acestea se află următoarele: creşterea capacităţii de apărare şi 
promovare a intereselor naţionale, atât pe plan intern, cât şi 
internaţional. Aceasta înseamnă garanţia securităţii şi a stabili-
tăţii care este vitală pentru dezvoltarea prosperă a ţării; asigu-
rarea accesului la procesul de luare a deciziilor majore în 
planul securităţii europene şi euro-atlantice. Astfel, sporeşte 
rolul României de contributor de securitate în regiune şi în 
lume; un fundament solid pentru relansarea şi dezvoltarea 
propriilor politici faţă de terţe state; atragerea de investitori 
strategici ca urmare a creării şi menţinerii unui mediu de 
afaceri sigur şi atractiv; amplificarea stabilităţii sociale, 
politice şi economice prin dezvoltarea statului de drept, a 
respectării drepturilor fundamentale ale omului; reconfirmarea 
apartenenţei statului român la marea familie occidentală. 
Materializarea concretă a acestor responsabilităţi ale statului 
român se înfăptuieşte de către armată în contextul conducerii 
sale administrative. 

Globalizarea, ca proces general, atotcuprinzător şi 
complex al lumii contemporane, exercită o influenţă mare 
asupra misiunilor armatelor naţionale şi, în acest sens, face utilă 
şi absolut necesară conducerea administrativă a armatei naţio-
nale de către structuri instituţionalizate democratice specifice 
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fiecărui stat suveran şi independent. Globalizarea produce o 
multitudine de efecte, cu un conţinut şi o natură diverse. 

 Un răspuns adecvat la diminuarea consecinţelor 
negative ale globalizării îl reprezintă integrarea regională. 
România, începând cu ianuarie 2007, a devenit membru al 
Uniunii Europene, organizaţie interguvernamentală care pe 
lângă alte obiective sociale, economice, politice etc. şi-a propus 
să aibă un rol activ şi în materie de prevenire şi soluţionare a 
crizelor din afara spaţiului său geografic. În acest context, şi 
ţara noastră este angajată la înfăptuirea unor asemenea sarcini. 
Acest rol asumat de România în calitatea sa de membru al UE 
dovedeşte o dată în plus necesitatea conducerii administrative a 
armatei.  

Un alt factor determinant extern al conducerii adminis-
trative a armatei îl constituie schimbările organizaţionale 
intervenite în toate armatele contemporane. Aceste schimbări 
care au exercitat şi vor continua să exercite o influenţă majoră 
asupra instituţiei militare actuale sunt următoarele: 1) civilii 
ocupă un loc din ce în ce mai important în cadrul forţelor 
armate ale statelor (ministrul şi secretarii de stat sunt persoane 
civile). În ţara noastră, începând cu 1994, armata are un 
ministru civil şi, de asemenea, secretari de stat, tot persoane 
civile numite de partidul sau coaliţia de partide ce a câştigat 
alegerile; 2) diferenţele tradiţionale între arme, specialităţi, 
grade, forţele combatante şi forţele de susţinere tind să se 
diminueze gradual; 3) rolul tradiţional al forţelor armate axate 
pe folosirea violenţei rămâne ca posibilitate, dar el evoluează 
mai degrabă spre executarea de misiuni nonmilitare. O 
îndelungată perioadă de timp, ducerea războiului a fost 
misiunea principală a armatei. Cu alte cuvinte, gestionarea 
violenţei în societate a fost menirea esenţială a armatei. Astăzi, 
ca urmare a revoluţiei în tehnologia militară, sarcina armatei de 
a descuraja violenţa tinde să devină preponderentă în compa-
raţie cu rolul de a declanşa şi folosi violenţa. Prin urmare, în 
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prezent şi, probabil, şi în viitor, misiunea armatei de a descuraja 
violenţa va deveni esenţială. În plus, responsabilitatea menţi-
nerii ordinii civile într-o arie în care autorităţile locale sunt 
depăşite de evenimente tinde să fie tot mai mult asumată de 
autorităţi internaţionale. Prin executarea unor misiuni nonmili-
tare, armata contribuie la crearea unor condiţii stabile pentru 
schimbări de natură socială şi politică, în unele state şi chiar 
zone; 4) forţele de coaliţie şi multinaţionale sunt din ce în ce 
mai prezente sub conducerea instituţiilor supranaţionale (ONU 
sau NATO) în derularea unor activităţi de menţinere, impunere 
sau restabilire a păcii, precum şi de luptă împotriva terorismului 
internaţional; 5) forţele armate cunosc din ce în ce mai mult o 
diversificare în interiorul lor. Aici, este vorba, înainte de toate, 
de o specializare pe sarcini a viitoarelor forţe armate europene. 
În acest sens, se avansează o serie de ipoteze de lucru. Astfel, 
se propun următoarele grupuri de ipoteze privind specializarea 
armatei pe sarcini: 1) ipoteze de configurare macro-structurală 
(o specializare prin poluri de competenţe; o repartiţie geopo-
litică a responsabilităţilor politico-militare; o diviziune organi-
zaţională a muncii - UE, OSCE, NATO); 2) ipoteza macro-
industrială (o specializare în producţia de echipamente); 3) 
ipoteza configuraţiei micro-structurale (forţe specializate modu-
lare multinaţionale interarme) 28.  

 Revoluţia în domeniul militar, îndeosebi în ceea ce 
priveşte tehnologiile înalte, prin aportul la crearea unor noi 
tipuri de arme (aşa-numitele arme inteligente) exercită o 
influenţă semnificativă asupra conducerii administrative a 
armatei. Aceasta din urmă trebuie să asigure condiţiile necesare 
şi suficiente ca armata naţională să profite din plin de efectele 
benefice ale revoluţiei în domeniul militar.  

În concluzie, se poate afirma că există o semnificativă 
corelaţie între determinările interne şi cele externe ale condu-

                                                 
28 Alain de Neve, La spécialisation des taches: une révolution pour 
l’Europe, în revista „Sécurité et stratégie”, nr. 76/2003, cap. 3. 
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cerii administrative a armatei. Această legătură strânsă este 
evidenţiată de interdependenţele dintre aceste tipuri de 
determinări. Prin urmare, ambele au atât o influenţă specifică, 
proprie fiecărui factor în parte, cât şi una cumulativă, datorată 
interconexiunii şi interacţiunii lor. De aceea, determinarea 
conducerii administrative a armatei din perspectiva factorilor 
interni şi externi analizaţi succint se cere văzută ca o rezultantă 
a acţiunii acestora. Este posibil ca, în unele momente, să 
prevaleze unele determinări interne, iar alteori factorii externi 
să fie mai puternici în exercitarea conducerii administrative a 
armatei. Cert este că în proiectarea şi înzestrarea, de exemplu, a 
structurilor militare ce vor fi angajate efectiv în executarea unor 
misiuni diverse, atât în ţară, cât şi în afara acesteia, un loc 
important îl va avea, fără îndoială, conducerea administrativă a 
armatei.  

 
3.4. Fenomene şi procese din armată cu impact 

asupra conducerii administrative a acesteia în situaţii  
de criză şi de război 

Evoluţia armatelor naţionale în ultimii ani a pus în 
evidenţă o serie de fenomene şi procese caracteristice. Printre 
acestea se numără şi următoarele: mutaţiile din sfera misiunilor 
armatei; transformarea armatei; profesionalizarea armatei; 
feminizarea armatei; externalizarea unor servicii şi activităţi 
din armată.  

În opinia noastră, aceste fenomene şi procese au un 
impact semnificativ şi consistent asupra conducerii adminis-
trative a armatei. Acest impact se poate manifesta în mai multe 
feluri. Printre aceste forme de manifestare a impactului se pot 
afla: alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de realizare 
a conducerii administrative a armatei; gradul de implicare a 
conducerii administrative în dinamica derulării activităţii 
concrete din instituţia militară pe timp de criză şi de război; 
exercitarea controlului privind maniera în care se folosesc 
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resursele umane, materiale, financiare, informaţionale etc. 
puse la dispoziţia armatei pentru soluţionarea sarcinilor ce îi 
revin acesteia la criză şi în timp de război; tipul de misiuni 
externe ce se încredinţează armatei; nevoile de generare şi 
regenerare a structurilor militare ce participă la executarea 
unor misiuni internaţionale sub egida NATO, Uniunii Europene 
şi ONU; vegherea ca orice misiune externă a armatei să fie 
aprobată de Parlament şi să se deruleze sub mandat ONU; 
asigurarea ca armata să-şi îndeplinească misiunile 
constituţionale, pe plan intern, în situaţii de criză, numai în 
limita drepturilor şi competenţelor sale legale.  

 
3.4.1. Mutaţii în sfera misiunilor armatei naţionale 
Conducerea administrativă a armatei este influenţată 

consistent de mutaţiile produse în natura, conţinutul şi carac-
terul misiunilor pe care armata le primeşte în situaţii de criză şi 
de război. De aici, am dedus necesitatea prezentării mai deta-
liate a misiunilor armatei pentru a înţelege corect mecanismele 
prin care acestea au un impact asupra modalităţilor de 
exercitare a conducerii administrative a instituţiei militare.  

Conceptul de „misiunile armatei” poate fi definit sau, 
mai bine spus, descris într-o paletă largă de modalităţi. Astfel, 
„misiunile armatei” se pot defini atât în sens larg, cât şi în sens 
restrâns. În sens larg, prin misiune a armatei se înţelege 
ansamblul de activităţi şi acţiuni diverse, ca natură şi conţinut 
(concepţie, organizare, conducere, desfăşurare, învăţământ – 
exerciţii, antrenamente, aplicaţii tactice, trageri cu armamentul 
de infanterie, trageri de luptă), reglementate juridic (legi, 
hotărâri de guvern, regulamente, instrucţiuni, dispoziţiuni şi 
ordine ale ministrului Apărării Naţionale), organizate, conduse 
şi derulate în cadrul instituţiei militare, în calitatea sa de 
componentă importantă a statului de drept, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor şi scopurilor legale stabilite de 
societate. 
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 În sens restrâns, misiunea armatei constituie un mesaj, 
de regulă, scris şi fundamentat legal, adresat de o structură 
ierarhică superioară uneia subordonate, pentru a declanşa o 
acţiune, în mod obligatoriu şi necondiţionat. Sub aspect juridic, 
îndeplinirea sa ad litteram absolvă de orice răspundere pe 
executant (persoană, grup uman sau structură militară), pentru 
efectele produse. De asemenea, prin acest termen (misiune) se 
poate înţelege şi „exprimarea clară şi precisă a acţiunii ce 
urmează a fi îndeplinită şi a scopului urmărit”29. 

 Indiferent de maniera în care misiunile armatei sunt 
definite, ele descriu rolul şi statutul instituţiei militare în statul 
de drept. Din punct de vedere psihosocial, prin rolul armatei se 
înţelege totalitatea aşteptărilor pe care le au faţă de aceasta 
populaţia, societatea în întregul său, celelalte instituţii ale 
statului cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale şi apărării 
ţării. Situaţiile de criză şi de război amplifică aşteptările pe care 
populaţia le are faţă de armată. În principal, aşteptările celor 
menţionaţi faţă de armată se pot rezuma astfel:  

1) armata este un subsistem al sistemului social general, 
o componentă importantă a naţiunii. Aceasta era valabil pe 
timpul cât serviciul militar era obligatoriu. Odată cu trecerea la 
serviciul militar pe bază de voluntariat, la pace, armata devine o 
organizaţie statală profesionalizată cu competenţe în materie de 
apărare naţională şi colectivă. Însă, se cunoaşte că, în situaţie de 
război, serviciul militar devine obligatoriu în condiţiile 
prevăzute de lege30;  

2) instituţia militară recunoaşte şi acceptă controlul civil 
şi democratic al societăţii asupra sa (sub toate aspectele şi în 

                                                 
29 Glossaire interarmées des termes et expressions relatifs á l’emploi 
opérationnel des forces, Bucureşti, AISM, 2002, p. 33. 
30 Lege nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului 
militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat  
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 1155 din 20/12/2005), art.3. 
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toate domeniile de activitate). Este vorba de controlul efectuat 
de şi prin instituţiile abilitate ale statului de drept;  

3) militarii, de fapt, armata în întregul său, respectă 
autorităţile civile, hotărârile adoptate de acestea, potrivit 
procedurilor legale;  

4) armata este neutră politic, în sensul că serveşte 
interesele naţionale, fără a se amesteca în jocul politic de 
păstrare sau accedere a unui partid sau a unei coaliţii de partide 
la puterea politică în stat. În acest context, este vorba nu doar 
de instituţia militară în sine, ci şi de cei care o reprezintă în 
raporturile cu societatea, în general, şi cu societatea politică, în 
special;  

5) armata îşi îndeplineşte, întotdeauna şi necondiţionat, 
toate misiunile legale încredinţate de organele abilitate ale 
statului, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia. 

 Prin statusul armatei se înţelege totalitatea aşteptărilor 
pe care le are instituţia militară faţă de celelalte componente ale 
societăţii (populaţie, instituţii ale statului, societatea politică, 
societatea civilă). Altfel spus, statusul armatei înseamnă, în 
principal, următoarele:  

1) recunoaşterea faptului că armata constituie un 
instrument legitim al garantării democraţiei constituţionale, 
independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi unităţii 
statului;  

2) societatea finanţează şi respectă rolul, misiunile şi 
gestiunea internă a instituţiei militare;  

3) existenţa civililor în structurile de conducere ale 
instituţiei militare, ca o formă a controlului civil şi democratic 
al societăţii asupra armatei;  

4) societatea, prin instituţiile legale corespunzătoare, se 
va implica activ în tot ceea ce presupune securitatea naţională şi 
apărarea ţării. 

Prin urmare, misiunile armatei reprezintă un complex de 
activităţi şi acţiuni legale încredinţate acesteia de către socie-
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tate, prin instituţiile abilitate ale statului, cu scopul de a apăra 
şi promova, consecvent şi sistematic, oriunde în lume, intere-
sele naţionale ale României şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile 
internaţionale referitoare la securitate şi pace asumate, în mod 
voluntar, liber şi conştient, de către ţara noastră, cu respec-
tarea normelor de drept intern şi internaţional. 

După natura lor, misiunile armatei pot fi: militare şi 
nonmilitare.  

 Din prima categorie fac parte: 1) apărarea teritoriului 
naţional în faţa oricărei agresiuni militare; 2) participarea 
armatei naţionale la alianţe şi cadre de cooperare în materie de 
apărare (NATO) sau de securitate colectivă (ONU şi UE) şi de 
cooperare (OSCE, care constituie un cadru privilegiat pentru 
coordonarea diverselor iniţiative şi contribuţii ce concură la 
securitate în Europa); 3) contribuţia militară în vederea 
menţinerii păcii şi stabilităţii internaţionale. 

 Misiunile nonmilitare includ o paletă largă de activităţi 
şi acţiuni, executate atât independent (adică sub comandă 
naţională) de structuri militare naţionale, cât şi de structuri 
militare multinaţionale. Printre acestea se află: misiunile uma-
nitare; misiunile de observare în zone relativ instabile din 
punct de vedere militar, politic şi social; misiuni de recon-
strucţie a armatelor unor state ce păşesc pe calea dezvoltării 
democratice; diplomaţia militară.  

 Misiunile umanitare, deşi armata le îndeplineşte atât pe 
teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia, totuşi, nu sunt 
specifice acestei instituţii. Evenimentele din Somalia şi din 
fosta Iugoslavie, de exemplu, au arătat un angajament sporit al 
armatei în misiuni cu caracter umanitar, ceea ce este ceva 
relativ nou şi suscită unele precizări. De fapt, armata participă 
la acţiuni pur umanitare, în mod deosebit, în cazul unor 
catastrofe naturale. Misiunea armatei este să lupte împotriva 
instabilităţii şi să asigure securitatea necesară ONG-urilor ce au 
ca activitate specifică ajutorul umanitar. Activităţile cu caracter 
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umanitar nu corespund vocaţiei armatei şi nici mijloacelor de 
care dispune.31  

 Practic, armata se poate implica în acordarea ajutorului 
cu caracter umanitar, în afara teritoriului naţional, pe trei direc-
ţii principale, şi anume:  

1) instituţia militară, prin capacitatea sa de reacţie 
rapidă, de organizare şi de autoapărare, poate să asigure liber-
tatea de acţiune a forţelor angajate în acordarea ajutorului 
umanitar şi menţinerea perimetrului de securitate, precum şi să 
protejeze culoarele umanitare;  

2) punerea la dispoziţia ONG-urilor, angajate în 
activităţi umanitare, a infrastructurii pe care o posedă, în 
special, mijloacele de comunicaţie şi de transport;  

3) serviciul medical al armatei poate, prin personalul de 
specialitate de care dispune şi în spitalele de campanie proprii, 
să acorde ajutorul calificat necesar populaţiei civile trauma-
tizate. Totuşi, armata participă la activităţi de ajutor umanitar 
numai atunci când nu o poate face altcineva. Aceasta întrucât 
acest tip de misiuni pune o serie de probleme în procesul de 
îndeplinire a lor. Printre dificultăţile executării acestora se 
numără şi următoarele: a) misiunile umanitare nu sunt riguros 
definite; b) imprecizia mandatului poate da loc la interpretări 
diferite pe teren. Graniţa dintre asistenţa umanitară şi menţi-
nerea păcii, în prezent, este tot mai vagă; c) armata nu dispune 
în structura sa de o unitate specializată în acordarea ajutorului 
umanitar. Este drept că polivalenţa militarului îi permite 
acestuia să acorde un ajutor umanitar, dar nu o face decât atunci 
când nu există altcineva care o poate face. Probabil, în viitor, 
având în vedere ponderea sporită a misiunilor umanitare ce se 
cer îndeplinite de diferite structuri militare naţionale sau 
multinaţionale, se vor crea unităţi specializate capabile să 
îndeplinească, cu profesionalism, astfel de sarcini; d) costurile 

                                                 
31 Jacques Lanxade, Le rôle de l’armée dans l’action humanitaire, 
http://Xpassion.polytechnique.org/article/Xp7lanxa.html. 
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acestor misiuni (cine le plăteşte şi din ce fonduri). Practic, 
armata consumă din propriul buget, atunci când participă la 
acţiuni umanitare, iar acesta, în mai toate statele, este unul atent 
elaborat şi cu destinaţii foarte riguros definite; e) ajutorul 
umanitar comportă o parte aleatoare, în sensul că el poate da 
roade în unele regiuni, iar în altele să se dovedească mai puţin 
eficace; f) ajutorul umanitar nu poate fi decât temporar. El 
trebuie urmat de un consistent ajutor economic şi politic, pentru 
a-l face eficace şi semnificativ pentru stabilizarea regiunii 
respective. În acest context, armata ar fi chemată să prevină 
crizele care ar putea pune în pericol echilibrul realizat prin 
ajutorul umanitar acordat.  

În opinia noastră, aici, îşi intră în rol conducerea 
administrativă a armatei care stabileşte cine, când, cu ce 
mijloace, cât timp, unde şi în ce condiţii structuri ale instituţiei 
militare româneşti se implică în îndeplinirea unor misiuni de 
acest tip. 

Misiunile de reconstrucţie a armatei unor state ce au 
ales calea dezvoltării democratice se execută sub mandatul unor 
organizaţii internaţionale (ONU, NATO) şi se referă la sprijinul 
uman (consilieri şi instructori militari), material (armament, 
muniţie, tehnică de luptă). Un asemenea tip de misiune 
îndeplineşte Armata României în Afganistan. 

O analiză atentă a principalelor misiuni pe care orice 
armată naţională este în drept să le îndeplinească şi, de fapt, le 
execută evidenţiază tendinţa producerii unor schimbări de 
substanţă în evoluţia lor. Aceste transformări - li se pot spune 
chiar mutaţii, având în vedere ponderea şi amploarea lor în 
totalul misiunilor pe care armatele naţionale le execută astăzi - 
sunt tot mai evidente şi se datorează, printre altele, caracteristi-
cilor mediului strategic de securitate actual şi viitor. În princi-
pal, este vorba, cel puţin pentru Europa, de reducerea semnifi-
cativă a pericolului unei agresiuni militare externe asupra unui 
stat european de vreun stat sau coaliţie militară. Pericolele şi 
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ameninţările cu care se confruntă, în prezent, omenirea sunt de 
natură preponderent asimetrică. Printre aceste riscuri şi amenin-
ţări se numără: terorismul internaţional; proliferarea armelor 
de distrugere în masă, conflicte armate locale, state eşuate 
(adică state în care guvernul aflat la putere nu este în măsură 
să menţină ordinea socială şi să protejeze vieţile şi bunurile 
oamenilor), crima organizată (trafic de droguri, fiinţe umane, 
armament, spălare de bani, corupţie), migraţie ilegală. 
Răspunsul dat de statele democratice ale lumii acestor riscuri şi 
ameninţări implică şi participarea activă a forţelor lor armate, în 
mod individual şi/sau în cadrul unor alianţe politico-militare 
sau coaliţii militare internaţionale, întotdeauna, sub egida ONU.  

 Prin urmare, noile misiuni ale armatelor sunt larg 
influenţate de aceste riscuri, pericole şi ameninţări care pun tot 
mai mult în primejdie, în ultimă instanţă, vieţile oamenilor. 
Printre noile misiuni ale armatelor naţionale se numără şi 
intervenţia militară a comunităţii internaţionale în zonele de 
conflict armat în care se produc pierderi semnificative de vieţi 
omeneşti. În acest sens, se pot aminti intervenţiile cu scop 
umanitar din Ruanda, Somalia, Liberia etc. Practica a dovedit 
că intervenţiile umanitaro-militare sunt periculoase. Ele pot 
genera efecte perverse. De aceea, trebuie să fie definit cu multă 
grijă ceea ce trebuie făcut şi să nu se lanseze nicio ţară în astfel 
de operaţiuni fără o justificare temeinică. Aici, conducerea 
administrativă a armatei are cel mai important rol de jucat prin 
definirea naturii şi conţinutului misiunilor încredinţate forţelor 
armate naţionale şi, mai ales, prin acceptarea sau nu a unor 
asemenea misiuni. Aceasta pentru că atunci când o ţară trimite 
trupe în conflicte de acest tip, contextul este extrem de riscant  
şi pericolul de a îngheţa conflictul respectiv este mare.  

 Misiunile umanitare sunt în esenţă civile, ele intrând în 
sarcina organismelor neguvernamentale. Atunci când elemen-
tele militare intervin, este vorba de a le integra într-un 
dispozitiv de asistenţă umanitară sau de ajutor de urgenţă după 
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o catastrofă. În această perioadă, armatele participă la aceste 
acţiuni oferind servicii de sănătate şi susţinere logistică. 

Aceste misiuni se execută în situaţii de criză generate 
nu numai de catastrofele naturale, ci şi de cele tehnologice. 
Deşi misiunile sunt simple, ele cer adesea importante mijloace 
logistice. Este vorba de hrană, cazare, îngrijire, vaccinare, 
reconstrucţie, protecţia mediului natural. Conducerea adminis-
trativă a armatei are competenţe în acest domeniu şi trebuie să 
şi le exercite prompt, flexibil şi eficace.  

 Totodată, se cuvine menţionat că, după 1990, aceste 
misiuni devin tot mai mult militaro-umanitare, adică acţiunea 
umanitară necesită sau însoţeşte intervenţia militară. Aceste 
misiuni acoperă două aspecte: evacuarea populaţiei locale sau 
protecţia pe locul de refugiu sau a populaţiei ameninţate. Ele 
necesită controlul militar al zonei de intervenţie: forţele armate 
multinaţionale plasate sub egida ONU vin să se impună şi să se 
interpună între beligeranţi. În acest context, militarii devin în 
esenţă prestatori de servicii, pentru a proteja populaţiile afec-
tate, pentru a permite venirea ajutorului umanitar şi apoi protec-
ţia organismelor însărcinate cu misiuni umanitare obişnuite: 
hrănire, cazare, îngrijire, vaccinare, reconstrucţie. Ei sunt, 
câteodată, însărcinaţi să furnizeze direct acest ajutor.  

De asemenea, se cuvine observat că operaţiunile în 
favoarea păcii şi a dreptului internaţional iau forme multiple, 
chiar dacă ele sunt uneori grupate sub apelativul „operaţiuni de 
menţinere a păcii”, iar precizia în definirea misiunii acordate 
nu constituie caracteristica lor esenţială.  

 În prezent, armatele naţionale îndeplinesc un nou tip de 
misiune, şi anume, lupta împotriva terorismului internaţional. 
Această misiune are două componente: una internă şi alta 
externă. În cadrul primei componente, armata, împreună cu 
celelalte instituţii ale statului abilitate în materie de apărare şi 
securitate, desfăşoară acţiuni de prevenire şi combatere a 
actelor teroriste pe teritoriul naţional. Sunt vizate toate 
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activităţile teroriste, dar prioritare sunt actele teroriste executate 
de sau cu sprijinul organizaţiilor teroriste internaţionale. 
Atentatele teroriste din Londra (iulie 2007), în parte dejucate de 
forţele speciale şi poliţie, au fost concepute şi organizate de 
către organizaţii teroriste internaţionale şi executate (actele 
propriu-zise) de persoane care lucrau în Anglia, dar aderaseră 
anterior la aceste organizaţii. Pe plan extern, structuri ale 
armatelor naţionale participă la coaliţii militare internaţionale, 
create ad-hoc, pentru a lupta împotriva terorismului interna-
ţional. O astfel de coaliţie a fost prezentă în Irak, iar acum se  
acţionează atât în direcţia instaurării democraţiei în această ţară, 
cât şi împotriva persoanelor ce aparţin unor organizaţii 
internaţionale teroriste. Acestea din urmă îşi trimit reprezen-
tanţi care, prin intermediul atentatelor de tip kamikaze şi a 
maşinilor-capcană, atacă atât autorităţile civile şi militare 
irakiene, cât şi forţele coaliţiei militare internaţionale prezente 
în teatrul de operaţie.  

Acest tip de misiune are consecinţe deosebite atât în 
ceea ce priveşte formarea, pregătirea şi întrebuinţarea forţelor 
armate, cât şi în materie de securitate naţională. Referitor la 
pregătirea forţelor pentru a lupta împotriva terorismului 
internaţional se poate afirma că aceasta este foarte costisitoare, 
dificil de organizat şi cu o puternică componentă psihologică a 
pregătirii personalului militar implicat. Situaţiile întâlnite sunt 
inedite, pe toate planurile - militar, psihosocial, psihologic, 
cultural - şi generatoare de stres puternic. În ceea ce priveşte 
securitatea naţională, aceasta poate fi afectată de atentatele 
teroriste pe care diferite organizaţii teroriste internaţionale le 
pot organiza şi desfăşura pe teritoriul statelor ce participă sau 
sprijină material lupta împotriva terorismului mondial. De fapt, 
se cunoaşte că organizaţiile teroriste internaţionale au specific 
utilizarea unei strategii indirecte, în sensul că sunt luate drept 
ţinte, în principal, statele implicate activ în lupta împotriva lor. 
De regulă, actele, atacurile şi/sau atentatele teroriste lovesc nu 
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numai forţele armate, ci şi populaţia civilă de pe teritoriul 
statului considerat inamic. Scopul este de a crea teamă şi panică 
în sânul populaţiei civile, neîncredere în instituţiile statului 
abilitate în materie de securitate, precum şi impresia că statul 
nu mai este în măsură să asigure securitatea cetăţenilor săi.  

Deci, se poate afirma că opţiunea politico-militară de a 
participa activ, voluntar şi responsabil la lupta împotriva 
terorismului internaţional este una cu multiple consecinţe 
pentru statul care a ales această cale de implicare în asigurarea 
securităţii sale, respectiv a cetăţenilor săi. Prin urmare, 
conducerea administrativă a armatei este implicată profund, 
permanent şi responsabil în materializarea adecvată a acestei 
opţiuni politico-militare a statului român.  

În concluzie, se poate aprecia că natura, tipul şi 
conţinutul misiunilor ce se pot încredinţa legal armatei 
naţionale sunt determinante pentru calitatea, mecanismele, 
metodele, tehnicile şi procedurile prin care conducerea 
administrativă a armatei se implică în acest proces complex şi 
dinamic.  

 
3.4.2. Transformarea armatei naţionale 

În opinia noastră, transformarea armatei naţionale 
constituie un alt proces cu impact puternic asupra conducerii 
administrative a instituţiei militare. În esenţă, transformarea 
reprezintă, fără îndoială, cel mai amplu şi complex proces ce 
are loc, în prezent, în armatele naţionale. Ea, din punct de 
vedere conceptual, se poate defini în două sensuri: larg şi 
restrâns. În sens larg, transformarea apare ca rezultanta tuturor 
fenomenelor şi proceselor ce marchează evoluţia armatelor 
naţionale, în prezent. Această evoluţie este pusă în evidenţă 
prin: trecerea de la armata de masă/mixtă la armata de 
profesionişti; reforma instituţiei militare; profesionalizarea 
armatei; feminizarea armatei; apariţia unor misiuni noi ale 
forţelor armate, de regulă, executate în afara teritoriului 
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naţional; procesul integrării armatelor naţionale în organizaţii 
politico-militare; fenomenul externalizării unor activităţi şi 
servicii din armată. Rezultanta acestei mutaţii în organizarea, 
instruirea, formarea, recrutarea personalului etc. armatelor 
naţionale o reprezintă „edificarea” unei instituţii militare 
moderne, caracterizate prin flexibilitate, robusteţe, supleţe, 
dinamism, modularitate, disponibilitate totală şi motivaţie 
intrinsecă superioară. Altfel spus, o armată capabilă să 
răspundă prompt, oportun şi eficace tuturor provocărilor 
simetrice şi asimetrice la adresa apărării şi securităţii naţionale, 
atât în spaţiul teritoriului naţional, cât şi în afara acestuia.  

În sens restrâns, transformarea este procesul prin care 
se urmăreşte realizarea unor forţe armate moderne, suple, 
modulare, robuste, flexibile, permanent disponibile pentru 
executarea de misiuni diverse în orice parte a lumii, complet 
profesionalizate şi proiectabile în orice teatru de operaţiuni, 
acolo unde interesele naţionale strategice o impun. Dacă în 
perioada Războiului Rece, forţele armate erau organizate şi 
pregătite să înfrunte un inamic cunoscut, studiat din timp şi 
aflat într-un teatru ştiut, astăzi, situaţia este cu totul alta. În 
prezent, dominante sunt ameninţările de securitate asimetrice, 
cum ar fi: terorismul internaţional; folosirea armelor de distru-
gere în masă; atacuri şi ambuscade; atacuri sinucigaşe; conflicte 
interetnice; genocid. Acum, armatele se confruntă cu un alt tip 
de inamic, mai mult sau mai puţin cunoscut şi care, se pare, are 
de cele mai multe ori iniţiativa. De aici, nevoia transformării 
sistemului de apărare şi securitate al tuturor statelor demo-
cratice, care îşi asumă responsabil noi competenţe în materie de 
securitate colectivă, stabilitate şi pace în lume, pentru a face 
faţă cu succes acestor noi „inamici”.  

Transformarea este, înainte de toate, un proces evolutiv, 
care nu comportă nicio stare finală definită. Ea priveşte în 
principal oamenii, tehnologia, stilurile de conducere a opera-
ţiilor şi maniera de a gândi. Acest proces îşi propune ca, prin 
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intermediul restructurării şi dotării cu mijloace de luptă 
moderne a forţelor armate în întregime, prin adoptarea de 
strategii şi doctrine noi, să creeze capacităţi înalt ameliorate, 
care să corespundă perfect misiunilor, rolurilor şi sarcinilor de 
mâine. În esenţă, transformarea armatei naţionale este carac-
terizată de complexitate, pluridimensionalitate, obiectivitate, 
evoluţie, delimitare în timp şi profunzime.  

În opinia noastră, punerea în operă a acestor 
caracteristici ale transformării armatei naţionale revine, într-o 
mare măsură, conducerii administrative a acesteia nu numai în 
situaţii de criză şi de război. Aceste trăsături definitorii ale 
procesului de transformare a armatei naţionale vor fi prezentate 
în continuare, pentru a sublinia atât importanţa lor, cât şi a 
impactului lor puternic asupra statutului şi rolului conducerii 
administrative a instituţiei militare în situaţii de criză şi de 
război.  

A. Complexitatea este impusă de următoarele elemente: 
transformarea se produce fără ca armata să fie absolvită de 
îndeplinirea atât a misiunilor tradiţionale, cât şi a noilor 
misiuni; acest proces priveşte armata în întregul său, adică 
personalul (diminuarea efectivelor, sporirea numărului milita-
rilor profesionişti, instruirea, formarea şi dezvoltarea lor în 
consens cu noile misiuni încredinţate), echipamentele şi arma-
mentul (digitalizarea, tehnologii de vârf ale informaţiei şi 
comunicaţiilor), structurile organizaţionale (se preferă la 
structurile suple, flexibile, dar robuste şi disponibile în orice 
moment pentru executarea de misiuni), amplasările teritoriale 
ale forţelor (dislocarea unităţilor şi marilor unităţi se face 
potrivit noilor doctrine, strategii de apărare şi de securitate ale 
statelor); toate categoriile de forţe armate sunt cuprinse în 
procesul transformării - forţele terestre, forţele aeriene şi 
navale; dezvoltarea accentuată a unor structuri interarme 
disponibile, flexibile, suple şi proiectabile în zonele de criză 
şi/sau conflict unde interesele strategice naţionale o impun;  
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participarea armatei la alianţe perene şi/sau ad-hoc pentru 
îndeplinirea angajamentelor asumate vizavi de ONU, NATO şi 
UE; constrângeri bugetare (majoritatea statelor europene, de 
exemplu, după încheierea Războiului Rece au redus bugetele 
apărării). 

B. Pluridimensionalitatea rezidă în amploarea, profun-
zimea şi multitudinea dimensiunilor pe care se realizează 
transformarea armatei. În acest sens, se cuvin menţionate urmă-
toarele dimensiuni: umană (diminuarea efectivelor de militari, 
renunţarea la serviciul militar obligatoriu în timp de pace, 
formarea, dezvoltarea şi folosirea militarilor de profesie în exe-
cutarea misiunilor, feminizarea efectivelor de militari, asigu-
rarea reprezentativităţii sociale în armată); organizaţională 
(adoptarea de noi structuri organizatorice mai suple, flexibile, 
proiectabile şi disponibile oricând pentru executarea misiunilor 
încredinţate, repoziţionarea forţelor pe teritoriul naţional); 
materială (modernizarea armamentului şi a tehnicii de luptă 
existente, achiziţionarea de mijloace de luptă de ultimă gene-
raţie, digitalizarea forţelor, introducerea tehnologiilor comuni-
caţiilor şi informaţiei); managerială (accentul se pune tot mai 
mult pe implementarea unui leadership militar modern în 
conducerea operaţiunilor şi a instituţiei militare); normativă 
(Armata României şi-a elaborat şi pus în practică o nouă 
strategie de securitate naţională, o nouă doctrină naţională de 
apărare şi securitate, regulamente militare, şi-a armonizat legis-
laţia referitoare la apărarea şi securitatea naţională cu cea 
internaţională şi cu cea a statelor membre ale aceloraşi organi-
zaţii politico-militare sau de altă natură); psihosocială (armata, 
acum, îşi modifică modul de a gândi, de a fi şi de a acţiona, 
precum şi o serie de mentalităţi, obiceiuri, tradiţii şi cutume, îşi 
reordonează valorile specifice - onoare, demnitate, disciplină, 
obedienţă, cinste, eroism, abnegaţie, patriotism, loialitate, îşi 
redefineşte relaţiile cu societatea căreia aparţine).  
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C. Obiectivitatea derivă din necesitatea realizării con-
cordanţei între structura organizatorică, calitatea personalului, 
dotarea cu mijloace de luptă a armatelor naţionale şi rolurile 
asumate voluntar şi responsabil de către statele respective pe 
arena mondială în materie de securitate, pace, stabilitate şi 
dezvoltare durabilă a omenirii. Pentru a pune în practică, într-o 
manieră concertată, planificată şi eficace transformarea armatei, 
aproape toate statele şi-au elaborat strategii adecvate. România, 
de exemplu, are o astfel de strategie de transformare a armatei 
sale, document ce stabileşte, în principal, obiectivele, direcţiile 
de acţiune şi opţiunile fundamentale în ceea ce priveşte 
transformarea Armatei României pe termen scurt şi mediu şi 
propune orientările de bază pe termen lung.  

Transformarea Armatei României are la bază 
necesitatea de adaptare a organismului militar la modificările 
survenite în mediul internaţional şi, ca răspuns la noile tipuri de 
pericole şi ameninţări la adresa securităţii, nevoia de a ne 
respecta angajamentele pe care ni le-am asumat în calitate de 
stat membru al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, 
precum şi necesitatea de a contribui la iniţiativele regionale 
care vizează crearea şi menţinerea unui mediu de securitate 
stabil şi sigur. Elaborarea Strategiei de Transformare a Armatei 
României a avut la bază necesitatea orientării clare şi 
coordonării eficiente a demersurilor de transformare a acestei 
instituţii, astfel încât ea să fie în măsură să parcurgă etapele 
planificate concomitent cu îndeplinirea misiunilor sale de bază 
privind asigurarea securităţii României pe timp de pace, 
autoapărarea ţării şi participarea la apărarea colectivă în cadrul 
Alianţei, promovarea stabilităţii regionale şi globale, inclusiv 
prin utilizarea diplomaţiei apărării, precum şi sprijinul 
instituţiilor statului şi al autorităţilor locale în caz de urgenţe 
civile. În acest scop, România are nevoie de o armată cu o 
structură modernă, complet profesionalizată, cu un grad sporit 
de mobilitate, eficientă, flexibilă, dislocabilă şi sustenabilă, 
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având capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un 
larg spectru de misiuni.  

D. Evoluţia conceptului transformării armatei este pusă 
în evidenţă de analiza modului în care acest proces a fost definit 
şi înţeles pe parcursul timpului de către teoreticienii militari din 
diferite ţări. Această caracteristică demonstrează că transfor-
marea armatelor este văzută ca un proces absolut necesar ce 
asigură adaptarea continuă a instituţiei militare la contextul 
strategic de securitate, la noile provocări şi ameninţări de 
securitate şi la schimbările radicale ce au loc în tehnologiile 
comunicaţiilor şi informaţiei.  

Practic, ţara noastră acţionează în direcţia transformării 
apărării sale într-un sistem compatibil cu cel al celorlalte state 
membre NATO şi cu noile misiuni ce-i revin în cadrul Alianţei. 
Acest proces presupune activităţi complexe, temeinic funda-
mentate economic, politic şi militar, în următoarele domenii: 1) 
controlul democratic. Acesta priveşte conducerea de către 
guvern a activităţii militare şi supervizarea guvernului şi 
armatei de către Parlament. Controlul democratic conferă mili-
tarilor responsabilitatea de a forma civili în treburile militare în 
cadrul guvernului, parlamentului şi al mass-media. Pe de altă 
parte, acest control presupune ca înalţii funcţionari civili să fie 
gata să „înveţe” despre armată şi specificul activităţii sale, 
pentru ca civilii şi militarii să poată colabora eficace. De 
asemenea, controlul democratic semnifică o bună împărţire a 
responsabilităţii între persoane şi instituţii, precizează că Statul 
Major General abandonează anumite responsabilităţi autorită-
ţilor civile. În acelaşi timp, civililor competenţi le revine rolul 
de a reprezenta militarii în conflictele politice. Controlul 
democratic este un proces cu dublu sens între armată şi 
societate, şi nu un simplu mijloc pentru oamenii politici de a 
impune legea militarilor. Trebuie evitată apariţia şi dezvoltarea 
unei atitudini ostile între civili şi militari; 2) relaţiile 
civili-militari. Ele includ raporturile între armată şi guvern, ca 
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şi relaţiile dintre armată şi societate. Bunele relaţii 
civili-militari se cer înţelese în dublu sens. Militarii trebuie să 
contribuie la formarea atitudinii pozitive a populaţiei civile faţă 
de ea, iar cel mai bun instrument în acest scop este constituit de 
mass-media. Fundamentul relaţiilor civili-militari îl constituie 
cunoaşterea riguroasă de către fiecare din părţile implicate a 
statutului deţinut în societate şi intrarea operativă şi oportună în 
rolul corespunzător. Deciziile politice privind apărarea şi 
securitatea naţională le iau oamenii politici, nu militarii. 
Aceştia din urmă sunt folosiţi ca experţi, ca specialişti de către 
oamenii politici. Ei au obligaţia de a respecta şi aplica întocmai 
deciziile politice; 3) reforma apărării. Aceasta cuprinde 
restructurarea forţelor armate în aşa fel încât să se reflecte 
nevoile de apărare ale unui stat independent şi transformarea 
psihologiei militare astfel ca aceasta să fie compatibilă cu 
funcţionarea armatei într-o societate democratică. Acest din 
urmă factor, foarte important, este adesea neglijat32. O 
democraţie are nevoie de o armată competentă ce se bucură de 
sprijinul complet şi necondiţionat al populaţiei. În ceea ce 
priveşte reforma apărării, ea nu cere doar o restructurare 
tehnică, ci şi schimbări de atitudine în cadrul forţelor armate, 
atât faţă de propria activitate şi elementele componente, cât şi 
faţă de societate (instituţii ale statului, populaţie, organizaţii ale 
societăţii civile).  

D. Delimitarea în timp a transformării armatei porneşte 
de la nevoia de a asigura intrarea graduală în practică a 
măsurilor ce definesc acest proces. În acest sens, România şi-a 
planificat transformarea armatei astfel: în perioada 2005-2025, 
procesul de transformare a armatei va continua demersurile 
pentru modernizare şi se va desfăşura în trei etape distincte, 
determinate de restructurarea structurii de forţe, termenele 
angajate faţă de Alianţă pentru îndeplinirea cerinţelor Obiecti-

                                                 
32 Vezi Chris Donnelly, La réorganisation de la défense et les nouvelles 
démocraties: quelques suggestions, http://www.nato.int/home.htm 
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velor Forţei, precum şi de cerinţele procesului de integrare în 
NATO şi UE. Prima etapă (2005-2007) din acest demers 
deosebit de complex, care reprezintă, de fapt, o continuare a 
proceselor anterioare, se materializează în finalizarea restructu-
rărilor de bază. Etapa a doua (2008-2015), proiectată a fi o 
etapă superioară şi decisivă a procesului de transformare, 
vizează integrarea operaţională deplină în NATO şi Uniunea 
Europeană. A treia etapă (2016-2025) are în vedere integrarea 
tehnică deplină în NATO şi UE. 

F. Profunzimea transformării armatei este dată de 
faptul că acest proces nu s-a oprit doar la emiterea unor noi 
concepte, teorii sau strategii, ci a adoptat măsuri ce au vizat şi 
vizează întreaga instituţie militară - de la structura organiza-
torică la achiziţionarea de noi sisteme de arme, de regulă, de 
ultimă generaţie. În acest context, trebuie menţionat că transfor-
marea este concepută ca un ansamblu coerent şi concertat de 
măsuri şi acţiuni teoretice şi practice, derulat gradual şi 
succesiv în timp, ce afectează toate componentele sistemului 
militar, inclusiv modul de a gândi apărarea şi securitatea 
proprie şi a aliaţilor. Transformarea anunţă modul de a pune în 
practică forţe de luptă viabile, regrupând capacităţi noi, 
existente şi actuale într-un sistem de sisteme a cărui valoare 
este superioară sumei componentelor sale. Totodată, transfor-
marea priveşte materializarea planului de regenerare a forţelor 
armate, în aşa fel încât acestea să fie, în orice moment, gata de 
executarea oricărei misiuni legale încredinţate de către forurile 
competente. Programul de regenerare priveşte baza de susţinere 
a armatei, inclusiv vehiculele, echipamentul, resursele şi perso-
nalul. În acest fel, regenerarea personalului se va concentra pe 
reînnoirea contractelor militarilor voluntari şi a competenţelor 
în dificultate, pe creşterea expertizei personalului armatei. În 
aceeaşi direcţie se va acţiona pentru consolidarea sistemului de 
gestionare a disponibilităţii operaţionale a forţelor. O altă 
variabilă ce defineşte profunzimea transformării armatei o 
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constituie structurarea forţei, care se face în funcţie de 
ameninţări şi de capacităţile viitoare.  

Transformarea armatei naţionale este cerută de acţiunea 
concertată a unui ansamblu de factori politici (schimbarea regi-
murilor politice în statele europene ex-comuniste, dispariţia 
URSS, de exemplu), militari (dizolvarea Tratatului de la 
Varşovia, apariţia şi manifestarea pe arena mondială a unor 
actori nonstatali puternici, manifestarea unor noi ameninţări de 
securitate, conflicte armate interne de natură interetnică şi reli-
gioasă, conflicte armate cauzate de lupta pentru accesul la 
resurse naturale - apă, petrol), economici (trecerea statelor euro-
pene foste comuniste la economia de piaţă, integrarea econo-
mică regională şi globalizarea, crizele economice şi financiare), 
sociali (diminuarea populaţiei în statele dezvoltate şi creşterea 
numărului de locuitori în statele în dezvoltare, menţinerea 
decalajului între Nord şi Sud, între bogaţi şi săraci în cadrul 
aceluiaşi stat) şi culturali (de exemplu, tendinţa Occidentului 
de a-şi impune, prin toate mijloacele, valorile, modul de a fi, de 
a gândi şi acţiona, globalizarea culturală, dezvoltarea 
conflictelor religioase).  

Un factor fundamental al transformării armatei îl 
constituie necesitatea punerii de acord a organizării, înca-
drării cu personal, înzestrării cu mijloace de luptă a armatei 
cu contextul strategic actual. După 1990, s-au produs în lume 
schimbări radicale în ceea ce priveşte raportul de forţe pe arena 
mondială. Mai întâi, prin dizolvarea URSS şi a Tratatului de la 
Varşovia, a dispărut de pe continentul european şi din lume 
rivalitatea între cele două sisteme sociale opuse - capitalist şi 
socialist. Pe toată durata acestei opoziţii, armatele s-au 
dezvoltat în direcţia apărării teritoriului naţional împotriva unui 
atac armat masiv venit din partea „inamicilor” identificaţi şi 
riguros determinaţi. Apoi, atât NATO, cât şi UE şi-au „deschis 
porţile” pentru aderarea la ele a altor state, printre care se 
numără şi fostele state socialiste europene. În prezent, altele 



 81 

sunt, cel puţin pe continentul european, pericolele, riscurile şi 
ameninţările de securitate cărora statele trebuie să le facă faţă.  

Apariţia şi manifestarea unor noi pericole, riscuri şi 
ameninţări în materie de securitate reprezintă factorul central al 
procesului de transformare a armatei. La început de mileniu, 
lumea a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale, marcată de 
coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe pozitive majore cu 
altele care generează riscuri, ameninţări şi pericole. Vechea 
ordine mondială, bazată pe o logică bipolară - caracterizată de 
rivalitate şi capacitate de anihilare reciprocă a unor state şi 
blocuri politico-militare - a dispărut, iar tranziţia post-bipolară 
s-a încheiat, în timp ce germenii construcţiei unei noi arhitec-
turi globale de securitate ocupă un loc tot mai important în 
cadrul preocupărilor comunităţii internaţionale33. 

La nivel global, lumea continuă să rămână puternic 
conflictuală. Cauzele majore ale conflictelor ţin atât de dome-
niul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie a 
acestora şi la pieţe, cât şi de cel al diferenţelor identitare de 
natură etnică, religioasă, culturală sau ideologică. Probabilitatea 
unui conflict militar de mare amploare este redusă, în timp ce 
conflictele regionale (de exemplu cele din Orientul Mijlociu) şi 
cele interne (vezi, conflictele armate din fosta Iugoslavie) pot fi 
mai frecvente, iar efectul lor, direct sau cumulat, tot mai greu 
de controlat. 

În acelaşi timp, mediul de securitate internaţional se află 
într-o rapidă schimbare. Unele schimbări sunt lineare şi 
previzibile, altele au caracter surprinzător, de discontinuitate 
strategică şi sunt însoţite de o doză de incertitudine semnifi-
cativă ca natură, amploare şi durată. În acest context, are loc o 
proliferare a noilor riscuri şi ameninţări, care amplifică aspec-
tele de insecuritate ale mediului global. În esenţă, mediul de 
securitate este caracterizat de: accelerarea proceselor de globa-
lizare şi de integrare regională, concomitent cu persistenţa 

                                                 
33 Strategia de securitate naţională a României, Bucureşti, 2006, pp.7-12. 
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unor acţiuni având ca finalitate fragmentarea statală, prin 
acţiuni ale mişcărilor separatiste în diferite state ale lumii; 
convergenţa rezonabilă a eforturilor consacrate structurării 
unei noi arhitecturi de securitate, stabile şi predictibile, însoţită 
de accentuarea tendinţelor anarhice în unele regiuni; revigo-
rarea eforturilor statelor vizând prezervarea influenţei lor în 
dinamica relaţiilor internaţionale, în paralel cu multiplicarea 
formelor şi creşterea ponderii intervenţiei actorilor nestatali în 
evoluţia acestor relaţii. 

Globalizarea este principalul fenomen care influenţează 
mediul de securitate contemporan, atât în ceea ce priveşte 
geneza noilor riscuri şi ameninţări, cât şi apariţia diferitelor 
oportunităţi. În acest mediu, niciun stat nu se poate izola sau 
rămâne neutru, nicio ţară nu este la adăpost şi niciuna nu 
trebuie să rămână în afara proceselor globale. Principial, 
globalizarea profilează o şansă reală de dezvoltare economică 
pozitivă, aptă să creeze prosperitate, dar înscrierea pe această 
tendinţă nu este o certitudine garantată pentru fiecare ţară, ci 
depinde de capacitatea statelor de a exploata astfel de oportu-
nităţi, pentru a nu rămâne în afara proceselor globalizatoare 
pozitive. 

În contextul acestei configuraţii a scenei globale, 
regiuni întregi sunt afectate de stări de instabilitate şi conflict, 
de sărăcie şi frustrare care generează sau favorizează prolife-
rarea noilor riscuri şi ameninţări. Acestea au un impact major 
asupra securităţii internaţionale, regionale şi naţionale. 

Prin urmare, apariţia şi manifestarea unor noi riscuri şi 
ameninţări reprezintă o realitate de care statele, dar şi comu-
nitatea internaţională trebuie să ţină seama, atunci când îşi 
propun o dezvoltare durabilă, stabilitate şi pace în lume. Printre 
aceste pericole, riscuri şi ameninţări noi se numără: terorismul 
internaţional; proliferarea armelor de distrugere în masă şi a 
vectorilor lor; conflictele regionale; criminalitatea transnaţio-
nală organizată.  
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Împotriva acestor pericole, riscuri şi ameninţări, armata, 
aşa cum era organizată, înzestrată cu mijloace de luptă, înca-
drată cu personal militar, instruită şi pregătită să lupte până în 
anii ‘90, nu avea nicio şansă. De aceea, transformarea se dove-
deşte cel mai indicat proces pe care armatele naţionale trebuie 
să-l parcurgă, dacă vor să fie capabile să-şi îndeplinească 
misiunile ce le revin în domeniul apărării şi securităţii, în speţă 
de a fi în măsură să anihileze sau să limiteze efectele noilor 
riscuri şi ameninţări de securitate. În acest demers, se înscrie şi 
armata ţării noastre ale cărei misiuni s-au diversificat, îndeosebi 
pe plan internaţional. 

Un factor esenţial, ce a impus transformarea armatelor 
naţionale, îl constituie noile roluri regionale şi internaţionale, 
în materie de stabilitate, dezvoltare durabilă, pace şi secu-
ritate, pe care statele democratice şi le-au asumat voluntar şi 
conştient. Afirmarea concretă a acestor roluri este strict 
dependentă de executarea de către armatele naţionale a unor noi 
misiuni (misiuni umanitare; misiuni de stabilitate; misiuni de 
reconstrucţie postconflict şi lupta împotriva terorismului inter-
naţional). Îndeplinirea unor asemenea misiuni şi sarcini cere 
transformarea armatelor în consens cu acestea. În acest context, 
transformarea vizează atât elementele de natură organiza-
ţională, umană, materială, juridică şi normativă ale armatei, cât 
şi de natură psihosocială – obiceiuri, mentalităţi, tradiţii, cutu-
me specifice fiecărei instituţii militare. Se vorbeşte, de către 
unii autori, chiar de transformarea culturii militare naţionale, 
sub impactul globalizării şi integrării regionale a statelor lumii. 
Pe de altă parte, majoritatea statelor europene au trecut la 
constituirea unor sisteme colective de securitate şi apărare, ceea 
ce impune ca procesul transformării lor să ţină seama şi de 
această coordonată esenţială a activităţii lor. 

Un factor determinant important al transformării 
armatei este trecerea de la apărarea şi securitatea individuală 
la apărarea şi securitatea colectivă, prin crearea unor organi-
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zaţii politico-militare şi de altă natură, dar cu competenţe în 
materie de securitate şi apărare. Dobândirea statutului de stat 
membru al unei alianţe militare reprezintă un alt proces caracte-
ristic evoluţiei armatelor naţionale după încetarea Războiului 
Rece. Aceasta întrucât alianţa militară internaţională este un 
acord ce uneşte statele în interesul comun de a descuraja şi/sau 
opri ameninţarea unui inamic pentru a salva pacea. Potrivit 
dreptului internaţional, orice stat are dreptul de a face alianţe 
militare cu alt/alte stat/state sau să rămână neutru. 

O alianţă militară internaţională o reprezintă NATO. 
Această organizaţie a fost creată la 4 aprilie 1949, la 
Washington, şi avea ca misiune apărarea colectivă a ţărilor 
membre împotriva unei agresiuni militare externe. Esenţa 
Tratatului de la Washington o reprezintă articolul 5, care preve-
de că atacarea unui stat membru echivalează cu atacarea 
Alianţei şi, ca atare, riposta este pe măsură. 

După 1990, NATO a intrat într-un amplu şi profund 
proces de transformare sub toate aspectele - strategic, 
doctrinar, organizaţional, acţional şi nu numai.  

Apartenenţa unui stat la o alianţă politico-militară sau 
de altă natură, dar având şi competenţe în materie de securitate 
şi apărare îl obligă pe acesta să-şi armonizeze procesul 
transformării armatei sale cu procesul de transformare a 
organizaţiei respective. De aceea, de exemplu, pentru statele 
membre NATO, transformarea armatelor lor a fost cerută şi de 
transformarea ce are loc în sânul acestei Alianţe.  

Scopul fundamental al transformării Alianţei 
Nord-Atlantice constă în crearea unor capabilităţi militare care 
să permită forţelor aliate desfăşurarea operaţiilor în zona de 
responsabilitate şi în afara acesteia, pentru îndeplinirea întregii 
game de misiuni.  

În concepţia NATO, transformarea militară reprezintă 
un proces continuu de dezvoltare şi integrare de noi concepte, 
strategii, doctrine şi capabilităţi, cu scopul de a îmbunătăţi 
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eficienţa şi gradul de interoperabilitate al forţelor şi de adaptare 
la noul context de securitate, aflat într-o continuă schimbare, 
care evidenţiază necesitatea de reevaluare a factorului militar ca 
principală sursă de credibilitate. Conducerea operaţiilor în 
contextul strategic viitor se va transforma în anii ce vin, şi vor 
fi necesare forţe expediţionare întrunite, cu o capacitate ridicată 
de dislocare şi autosusţinere, forţe în stare de operativitate 
ridicată, în măsură să obţină superioritatea informaţională, 
capabile de a utiliza diferitele instrumente ale Alianţei, precum 
şi de coordonare cu alţi actori nemilitari din teatrele de operaţii. 
În acest sens, transformarea militară a NATO vizează, în 
principal, domeniile conceptual şi al capabilităţilor, urmărind 
realizarea a trei obiective principale: obţinerea superiorităţii 
decizionale; realizarea de Efecte Coerente; capacitatea de a 
conduce Operaţii Expediţionare Întrunite şi Multinaţionale. 

Practic, transformarea NATO este impusă de: 
îndeplinirea rolurilor pe care această organizaţie 
politico-militară şi le-a asumat voluntar în materie de 
securitate şi apărare colectivă; purtarea cu succes a luptei 
împotriva terorismului internaţional; exigenţele determinate de 
lărgirea sa prin primirea de noi membri. 

În opinia noastră, transformarea armatei naţionale este 
acel proces unitar, coerent şi concertat ce îşi propune să facă 
eficace instituţia militară sub toate aspectele - uman, material, 
organizaţional, normativ, psihosocial -, în vederea creşterii 
disponibilităţii sale operaţionale de a executa misiuni de 
apărare şi securitate în ţară şi în afara acesteia, independent şi/ 
sau în structuri multinaţionale. Practic, transformarea armatei 
semnifică asigurarea unei fineţi mai mari proceselor operaţio-
nale, structurilor instituţionale, achiziţiei şi aplicării tehnolo-
giei, formării, instruirii, dezvoltării şi perfecţionării persona-
lului, ca şi a repoziţionării strategice a forţelor.  

Ca proces, transformarea armatei naţionale are ca obiec-
tiv general realizarea unei structuri moderne, complet profesio-
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nalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficientă, flexibilă, 
dislocabilă, sustenabilă, având capacitatea de a acţiona întrunit 
şi a fi angajată într-un spectru larg de misiuni. Derularea 
procesului de transformare va avea ca rezultat crearea de capa-
bilităţi ce vor permite flexibilitate, viteză crescută de reacţie şi 
interoperabilitate (umană şi tehnică), ceea ce va oferi deciden-
ţilor politico-militari oportunităţi sporite pentru îndeplinirea 
obiectivelor urmărite, în concordanţă cu interesul naţional. În 
fine, transformarea armatei naţionale nu reprezintă un scop în 
sine, ci răspunsul adecvat la evoluţia mediului de securitate, la 
transformarea organizaţiilor politico-militare şi la angajamen-
tele pe care fiecare stat şi le-a asumat pe plan internaţional.  

Procesul de transformare este unul deosebit de complex 
şi va avea de înfruntat, fără îndoială, multiple provocări, 
începând de la necesitatea adaptării modului de gândire, schim-
barea mentalităţii şi îmbunătăţirea capacităţii de adaptare la nou 
a personalului militar şi civil din armată, până la identificarea şi 
asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale necesare şi 
suficiente atingerii obiectivelor stabilite. În acest context, 
revine conducerii administrative a armatei sarcina de a coor-
dona creator, flexibil şi eficient acest proces pentru satisfacerea 
intereselor naţionale româneşti.  

 
3.4.3. Profesionalizarea Armatei României 

Conducerea administrativă a armatei suportă un impact 
consistent şi din partea procesului de profesionalizare a 
instituţiei militare, atât sub aspectul dirijării sale, cât şi a 
adecvării metodelor şi procedurilor de înfăptuire eficientă, 
creativă şi flexibilă a acestui demers voluntar, conştient şi 
responsabil.  

În esenţă, profesionalizarea Armatei României repre-
zintă o necesitate obiectivă stringentă. Printre motivele unei 
asemenea importante opţiuni politico-militare se numără urmă-
toarele: realizarea cu succes a reformei din armată şi derularea 
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procesului de transformare a instituţiei militare; înfăptuirea 
cerinţelor unor tratate şi convenţii internaţionale la care 
România este parte; calitatea României de stat membru NATO; 
înzestrarea armatei cu echipamente militare şi tehnică de luptă 
moderne; eficienţa şi eficacitatea în acţiunea militară; conside-
rente demografice; democratizarea societăţii româneşti; carac-
teristicile şi tendinţele de evoluţie ale mediului de securitate 
naţională, zonală, regională şi globală; transformarea, în curs 
de derulare, din armatele statelor membre NATO şi în cadrul 
acesteia din urmă.  

Atingerea tuturor acestor obiective se face în şi prin 
conducerea administrativă a armatei în condiţii de pace, în 
situaţii de criză şi de război.  

Profesionalizarea armatei prezintă o serie de caracte-
ristici ce definesc acest proces de o înaltă complexitate şi 
responsabilitate atât pentru decidenţi şi conducători, cât şi 
pentru executanţi. Aceste trăsături esenţiale sunt puse în evi-
denţă prin dimensiunile profesionalizării armatei şi anume: 
umană; structurală; materială; militară; normativă; interarme; 
interministerială; multinaţională. În continuare, vom analiza 
succint fiecare dintre aceste dimensiuni în ideea de a surprinde 
cât mai exact contribuţia conducerii administrative a armatei la 
transpunerea lor în viaţa concretă a instituţiei militare.  

Este evident că între aceste dimensiuni există strânse 
legături, ele influenţându-se şi interacţionând pe tot timpul 
existenţei lor. Orice schimbare, într-un sens sau altul, într-una 
din aceste dimensiuni se răsfrânge asupra stării şi manifestării 
celorlalte. De pildă, dacă se modifică substanţial una din legile 
juridice care reglementează activitatea din armată, atunci se vor 
produce modificări şi în celelalte dimensiuni, care, într-un fel 
sau altul, au tangenţă cu domeniul reglementat prin respectivul 
act normativ. La fel, dacă se produc modificări semnificative, 
de exemplu, în strategia de securitate naţională, acestea se vor 

 88

răsfrânge, într-o manieră specifică, şi asupra celorlalte 
dimensiuni ale profesionalizării armatei. 

Dimensiunea umană. Reflectă schimbările profunde 
care se produc în instituţia militară în ceea ce priveşte: 
recrutarea resursei umane (elaborarea şi stabilirea unui set de 
criterii riguros ştiinţifice de selecţie); formarea profesională, 
prin parcurgerea obligatorie a unor forme de învăţământ 
militar; perfecţionarea pregătirii profesionale pe parcursul 
carierei militare; promovarea în structurile militare potrivit 
unor norme şi criterii cunoscute de cei în cauză încă de la 
intrarea în sistem; reconversia celor care ies din sistem, la 
încheierea contractului de angajare; reintegrarea socială a celor 
trecuţi în rezervă; mărimea efectivelor active şi de rezervă ale 
armatei; structura personalului armatei (ofiţeri, subofiţeri, 
maiştri militari, militari angajaţi pe bază de contract); folosirea 
efectivelor militare numai în activităţi ce ţin de atribuţiile 
postului (funcţiei) pe care sunt încadraţi şi caracterul misiunilor 
(ordinelor) legale încredinţate.  

Dimensiunea structurală. Aceasta descrie modul 
concret de organizare a instituţiei militare pe categorii de arme, 
iar în interiorul lor, felul în care sunt constituite subunităţile, 
unităţile şi marile unităţi. Armata de profesionişti are o struc-
tură suplă, care îi permite să îndeplinească misiunile încredin-
ţate, acolo unde interesele fundamentale naţionale o impun. 
Fiind formată din subunităţi, unităţi şi mari unităţi alcătuite din 
profesionişti, ea are efective mult reduse comparativ cu armata 
de masă. De asemenea, organigrama subunităţilor, unităţilor şi 
marilor unităţi dintr-o armată de profesionişti este adecvată spe-
cificului misiunilor de executat. Astfel, subunităţile şi unităţile, 
de pildă, din structura forţelor terestre au o organigramă diferită 
de cea existentă în forţele navale, având în vedere atât natura 
misiunilor probabile, cât şi mijloacele de luptă din dotare.  

În acelaşi timp, armata de profesionişti adoptă o struc-
tură în deplin consens cu principiile economiei de piaţă. Ea 
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nu-şi poate permite să angajeze efective decât în limita fondu-
rilor alocate, în bugetul apărării, pentru resursa umană. Toto-
dată, structura armatei de profesionişti din România a ţinut 
seama de nevoia compatibilităţii şi interoperabilităţii sale cu 
armatele celorlalte state membre ale Alianţei Nord-Atlantice.  

 Dimensiunea materială. Aceasta reflectă atât existentul, 
cât şi necesarul de bunuri materiale din dotarea unităţilor şi 
marilor unităţi, care permit derularea fără disfuncţionalităţi 
majore a activităţii specifice. Prin bunuri materiale se înţeleg 
următoarele: clădiri (dormitoare, birouri, ateliere, săli de clasă); 
tehnică de luptă (blindate, tunuri, staţii de radiolocaţie, 
avioane); armament de infanterie; mijloace de transport;  
aparatură şi echipamente militare; bază de pregătire şi 
instruire (poligoane, biblioteci, tehnică de calcul).  

Dotarea cu bunuri materiale a armatei profesionalizate 
ţine seama de următoarele restricţii: fondurile alocate atât 
pentru modernizarea celor existente, cât şi cumpărarea altora 
noi, mai performante; caracterul şi conţinutul misiunilor de 
îndeplinit în ţară şi în afara ei; asigurarea compatibilităţii şi 
interoperabilităţii cu celelalte armate membre ale aceleiaşi 
alianţe politico-militare. De asemenea, dimensiunea materială a 
armatei de profesie trebuie să ţină seama şi de restricţiile 
impuse şi asumate de statul respectiv prin diferite tratate şi 
convenţii internaţionale în ceea ce priveşte cantitatea unor 
categorii de mijloace de luptă (tunuri, avioane, elicoptere, 
blindate). 

 Dimensiunea militară. Redă totalitatea proceselor, 
fenomenelor şi faptelor semnificative din viaţa şi activitatea 
armatei profesionalizate, ca instituţie cu misiuni specifice în 
statul de drept. Ca variabile principale ale acestei dimensiuni 
sunt procesele şi fenomenele generate de materializarea preve-
derilor strategiei militare naţionale, strategiei militare a fiecărei 
categorii de forţe armate, operaţiilor militare şi aspectelor 
tactice ale luptei. Toate acestea, în cazul armatei profesio-
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nalizate, dobândesc sensuri noi, derivate din specificul organi-
zării şi activităţii acestei instituţii constituite în vederea ducerii 
luptei armate, precum şi din subordonarea sa, necondiţionată, 
faţă de puterea politică, faţă de cei aflaţi la conducerea ţării prin 
voinţa electoratului. În plus, prin modul de constituire 
(voluntariat), armata profesionalizată se aseamănă cu celelalte 
instituţii (întreprinderi, organizaţii), ea dobândind o anumită 
distanţă de naţiunea din care face parte. La accentuarea acestei 
trăsături o contribuţie însemnată are participarea unor structuri 
ale armatei la o multitudine de misiuni în afara teritoriului 
naţional, de fapt, acolo unde interesele ţării o cer, în mod 
obiectiv. 

 Dimensiunea normativă. Include totalitatea variabilelor 
referitoare la actele normative (legi, strategii, doctrine, regula-
mente, ordine, dispoziţii, instrucţiuni) prin care se stabilesc 
coordonatele şi parametrii de existenţă şi funcţionare ai armatei 
profesionalizate. Organizarea, conducerea şi desfăşurarea acti-
vităţii şi vieţii din instituţia militară sunt stabilite prin legi 
adoptate de către Parlament. Prevederile acestor acte normative 
prind viaţă prin activitatea concretă a efectivelor armatei. Toto-
dată, ca o continuare firească a legilor care reglementează acti-
vitatea şi viaţa din unităţi şi mari unităţi, organele competente 
elaborează şi emit strategii (de exemplu, strategia de securitate 
naţională, strategia militară), doctrine, regulamente, instruc-
ţiuni. Toate aceste documente se impun a fi gândite şi întocmite 
pentru a servi cât mai bine unei armate de profesie. De aseme-
nea, ele se cer elaborate în deplin consens cu prevederile actelor 
normative similare din ţările cu care România va colabora ca 
membră a Alianţei Nord-Atlantice. De aceea, este necesar ca, 
atât în elaborarea, cât mai ales în adaptarea lor oportună la 
schimbările produse în mediul de securitate (intern, zonal, 
regional, global), să se instituie o manieră deschisă de lucru, 
caracterizată prin flexibilitate, creativitate şi operativitate. 



 91 

Dimensiunea interarme. Aceasta se referă la integrarea 
forţelor terestre, aeriene şi navale atât în planificare, cât şi în 
întrebuinţarea lor pe câmpul de luptă. Pe de altă parte, această 
dimensiune are în vedere şi o pregătire adecvată a militarilor, 
indiferent de arma de care aparţin, în aşa fel încât să poată 
coopera şi să se înţeleagă cu camarazii ce aparţin altor categorii 
de forţe. Aceasta cu atât mai mult cu cât majoritatea misiunilor 
ce se execută în afara teritoriului naţional presupun cooperarea 
strânsă între militarii ce aparţin forţelor terestre, aeriene şi 
navale ale tuturor statelor participante la respectiva operaţie 
militară. Războaiele din Golf au demonstrat convingător acest 
lucru.  

Dimensiunea interministerială. În actualul context, când 
misiunile armatei s-au diversificat, instituţia militară cunoaşte 
un amplu, profund şi multidimensional proces de transformare, 
provocările, riscurile şi deficitul de securitate se accentuează 
etc. problemele apărării şi securităţii nu aparţin doar 
Ministerului Apărării Naţionale, ci se rezolvă în comun de către 
mai multe ministere.  

Dimensiunea multinaţională. Internaţionalizarea misiu-
nilor, fie că sunt operaţionale, de mentenanţă sau altele, este un 
fapt care există începând cu al Doilea Război Mondial. De 
exemplu, limba engleză este limba de lucru pentru întregul 
personal în operaţiuni militare externe. De aici, necesitatea cu-
noaşterii ei de către militarii şi civilii participanţi la misiunea 
respectivă. Pe de altă parte, dimensiunea multinaţională impune 
ca „militarul de mâine”, în plus faţă de calităţile tradiţionale ale 
acestuia, să posede iniţiativă, îndrăzneală, autonomie de deci-
zie, flexibilitate intelectuală pentru munca în reţea şi cu mulţi 
şefi concomitent. De asemenea, trebuie să aibă o viziune 
politico-militară largă, care să-i permită să vadă departe, să-şi 
asume discursul politic fără a se „politiza” când lucrează în 
multinaţional.  
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Multinaţionalul a devenit şi va rămâne un mediu de 
lucru regulat, dacă nu cotidian. Această dimensiune presupune 
punerea în operă a calităţilor bazate pe cultura generală, 
capacităţile relaţionale, comunicarea şi negocierea, cunoaşterea 
limbilor străine. Cunoaşterea culturii altor popoare, fie că sunt 
aliate sau nu, sau în caz de ajutor devine un factor important al 
eficacităţii armatelor în operaţii externe. De asemenea, orice 
militar participant la misiuni externe trebuie să ştie să lucreze în 
medii diversificate, multiculturale, internaţionale, cu interlocu-
tori neobişnuiţi, în situaţii în care elementul militar este adesea 
amestecat cu elementul politic, diplomatic, economic, chiar 
social. În acest context complex, nu trebuie pierdută din vedere 
finalitatea armatei ca instituţie.  

În concluzie, formarea trebuie să ducă la: autonomie în 
decizie, responsabilitate personală, apropierea de condiţia sa şi 
viitorul său, interesat de lumea ce-l înconjoară; acestea sunt 
calităţile tradiţionale ale militarului. Acest lucru este cerut cu 
insistenţă de toate cele trei dimensiuni ale profesionalizării – 
interarme, interministerială şi multinaţională.  

Profesionalizarea armatei are un profund impact atât 
asupra acestei instituţii, cât şi a societăţii în general. Efectele 
sale se pot face simţite la mai multe niveluri. Printre acestea se 
află: nivelul instituţional. Acesta se referă la tot ceea ce priveşte 
resursa umană, adică recrutare, gestionarea carierei, reconversie 
şi statutul militarilor; nivelul organizaţional. El priveşte reorga-
nizarea dispozitivului de apărare pe ansamblul teritoriului 
naţional, dar şi caracteristicile esenţiale ale unităţilor militare. 
Acum, accentul este pus pe supleţea, pe caracterul interarme şi 
modularitatea structurilor militare; nivelul identitar. El defi-
neşte locul armatei în cadrul naţional, evoluţia profesiei 
militare şi natura misiunilor. În acest context, pe lângă 
misiunile tradiţionale (apărarea suveranităţii, independenţei, 
unităţii şi integrităţii teritoriale naţionale şi a cetăţenilor săi), tot 
mai frecvent se execută misiuni noi (misiuni de menţinere, 
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restabilire sau impunere a păcii, misiuni umanitare, misiuni de 
combatere a terorismului internaţional); nivelul operaţional. 
Acesta vizează menţinerea sau ameliorarea capacităţii operaţio-
nale a armatei, în condiţiile îndeplinirii tot mai des a unor 
misiuni în afara teritoriului naţional34. 

În proiectarea, planificarea, conducerea şi derularea pro-
cesului de profesionalizare a armatei s-a ţinut seama de posibi-
lităţile economiei naţionale de a-l susţine, de nevoia menţinerii 
capacităţii de îndeplinire adecvată a tuturor misiunilor încre-
dinţate şi de dificultăţile întâlnite în procesul formării armatei 
de profesionişti.  

Practic, impactul profesionalizării armatei asupra rapor-
turilor sale cu societatea de apartenenţă s-a manifestat prin: 

a) reducerea efectivelor. Prin profesionalizare, efective-
le tuturor categoriilor de forţe armate s-au diminuat semnifica-
tiv, iar în cadrul acestora cel mai afectate au fost forţele 
terestre. De aici au apărut probleme noi, cum ar fi: reconversia 
celor disponibilizaţi, angajarea unor militari profesionişti în 
locul celor proveniţi din conscripţie, elaborarea de noi acte nor-
mative specifice noilor condiţii de activitate;  

b) constrângerile noilor condiţii de folosire. În prezent, 
militarii voluntari, de regulă, sunt folosiţi la rezolvarea sar-
cinilor specifice postului pe care sunt încadraţi. Ei au alt statut 
decât militarii în termen şi sarcini clar definite pe care le pot 
îndeplini în unitate. De aceea, în ultimul timp, s-a recurs tot mai 
frecvent la externalizarea unor servicii şi activităţi din armată; 

 c) redefinirea locului şi rolului rezervelor. Trecerea de 
la o armată de masă la o armată de profesionişti schimbă datele 
şi în domeniul locului şi rolului rezervelor. Această rezervă se 

                                                 
34 Vezi Nicole Fouilleul, Entre professionnalité traditionnelle et 
professionnalisation en cours: la cohésion dans les troupes de marine, 
http://www.c2sd.gsa.defense.gouv.fr/  
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cere mult mai riguros definită, stabilită, pregătită şi angajată în 
executarea a diverse misiuni în ţară şi în afara acesteia;  

d) gestionarea noilor resurse. În condiţiile trecerii la 
armata de profesionişti şi în actualul context internaţional, 
resursele alocate, prin bugetul apărării, vor fi diferite ca volum 
faţă de perioada armatei de masă. În plus, cheltuielile de 
personal au crescut, la fel şi cele de dotare/modernizare a 
mijloacelor de luptă, iar îndeplinirea unor misiuni în afara 
frontierelor naţionale au avut şi va avea şi ea costurile sale. De 
aici, necesitatea gestionării atente şi conform planificării a 
resurselor puse la dispoziţie de către societate.  

Succesul profesionalizării nu este măsurabil decât pe 
termen lung. Este vorba mai întâi de a şti dacă, de-a lungul 
anilor, nevoile categoriilor de forţe ale armatei în resurse 
umane ar putea fi satisfăcute, calitativ şi cantitativ. Într-adevăr, 
se poate observa că ţările care au făcut acest pas, în primul rând 
SUA şi Marea Britanie, cunosc astăzi serioase dificultăţi în 
ceea ce priveşte recrutarea de personal militar şi fidelizarea 
acestuia. Experienţele mai recente ale Spaniei, Franţei, Italiei şi 
Olandei confirmă această constatare35. Nu este exclus ca astfel 
de probleme să apară şi în ceea ce priveşte recrutarea, formarea 
şi fidelizarea personalului Armatei României. 

 
3.4.5. Feminizarea armatei - proces complex şi 

interdependent 
Feminizarea armatei, adică creşterea numărului de 

femei-militar, reprezintă un proces, definit prin complexitate şi 
interdependenţă, ce se referă, în egală măsură, după 1990, la 
evoluţia armatelor naţionale ale majorităţii statelor democratice 
ale lumii.  

                                                 
35 Vezi Jean Joana, Andy Smith, Professionnalisation des armées et gestion 
de la ressource humaine. Politiques et acteurs en Europe (Espagne, France, 
Italie, Pays-Bas), http://www.c2sd.gsa.defense.gouv.fr/ 
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Complexitatea sa rezidă în necesitatea învingerii unor 
obstacole de natură: a) socială (prejudecăţi şi atitudini sociale 
negative privind statutul şi rolul femeii în societate); b) 
economică (restricţii la angajarea femeilor într-un sector de 
activitate umană anume. Astfel, de restricţii se mai menţin încă 
în angajarea femeilor în diferite armate ale lumii); c) politică 
(concepţia dominantă existentă la un moment dat asupra rolului 
femeii în societate); d) juridică (acte normative ce stipulează 
interdicţia femeilor de a lucra în anumite structuri militare - pe 
submarine, de exemplu); e) psihosocială (tradiţii, valori, menta-
lităţi, percepţii şi reprezentări sociale ale rolului şi poziţiei 
femeii într-o comunitate sau alta). 

Interdependenţa procesului de feminizare a armatei 
rezidă în legăturile acestui proces cu celelalte fenomene şi 
procese ce se produc în instituţia militară, pe de o parte, şi 
totalitatea fenomenelor şi proceselor din societate cu impact 
asupra domeniului apărării naţionale, pe de altă parte. În opinia 
noastră, printre acestea, un loc esenţial îl ocupă următoarele 
procese şi fenomene: a) democratizarea societăţii, care impune 
tot mai mult respectarea principiului egalităţii între sexe. Acest 
proces este evident în toate statele europene, care deschid larg 
porţile sectoarelor de activitate în care, anterior, accesul 
femeilor era o excepţie. Printre aceste domenii de activitate este 
şi cel militar, care acceptă angajarea femeilor ca militari de 
carieră, militari voluntari; b) reforma produsă în cadrul 
instituţiei militare. Unul dintre efectele reformei din armată a 
fost modernizarea mijloacelor de luptă existente şi introducerea 
tehnologiei de vârf, ceea ce a permis angajarea femeilor în 
armată. Acum funcţiile din armată nu mai solicită forţă fizică, 
ci o pregătire de specialitate adecvată, iar femeile pot îndeplini 
o astfel de condiţie; c) profesionalizarea armatei a avut printre 
consecinţe şi pe aceea de reducere a efectivelor forţelor armate 
şi de întinerire a acestora. De asemenea, renunţarea la 
conscripţie a făcut posibil accesul femeilor în instituţia militară, 
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atât ca militari de carieră, cât şi în calitate de militari voluntari; 
d) reorientarea politicilor strategice externe şi interne. Acum, 
după dispariţia bipolarităţii, statele îşi elaborează noi strategii şi 
politici de apărare, orientate tot mai insistent pe domeniul 
securităţii naţionale şi colective, cu accent deosebit pe dimen-
siunea umană a securităţii. În plus, apariţia şi manifestarea unor 
noi riscuri şi ameninţări de securitate au avut rolul lor 
semnificativ în stabilirea noilor strategii şi politici naţionale de 
apărare şi securitate. Punerea în operă a acestora a făcut 
necesară şi implicarea femeilor (inclusiv în domeniul militar); 
e) modificarea procedurilor de concertare a eforturilor naţio-
nale destinate apărării şi securităţii. Ameninţările asimetrice 
tot mai pronunţate în materie de securitate au făcut ca, la nivel 
naţional, implicarea cetăţenilor (în majoritatea statelor, femeile 
reprezintă peste jumătate din populaţie) să fie tot mai 
consistentă şi mai responsabilă. În acest context, feminizarea 
armatei apare ca fiind utilă şi necesară; f) dezvoltarea 
controlului gestionării instituţiei militare (de fapt, a tuturor 
resurselor puse la dispoziţie de societate). Societatea este, 
acum, tot mai interesată de cheltuirea raţională a banului public, 
inclusiv a celor destinaţi sectorului de apărare. De aceea, 
asigurarea efectivelor necesare armatei se va face şi prin 
angajarea femeilor, în calitate de militari de carieră şi de 
militari voluntari. De fapt, femeile constituie o resursă umană 
importantă, pe care societatea, în ultima vreme, o gestionează 
cu multă atenţie; g) o organizare mai suplă a armatei în 
întregul său, dar şi a categoriilor de forţe ale armatei. În 
armată sunt funcţii pe care le pot ocupa femeile cu rezultate 
performante, lăsând bărbaţii să încadreze acele posturi care 
solicită o serie de aptitudini fizice şi psihice deosebite şi care au 
un grad de risc ridicat; schimbări profunde în natura şi conţi-
nutul misiunilor armatei. h) factorul demografic. În prezent, 
există şi se manifestă tendinţa de îmbătrânire a populaţiilor 
statelor dezvoltate. Excepţie fac doar SUA, care nu se confruntă 
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cu un astfel de fenomen. Majoritatea statelor europene, inclusiv 
România se confruntă cu fenomenul îmbătrânirii populaţiei, din 
diferite motive. Ca urmare a acestui fenomen, scade 
semnificativ numărul bărbaţilor apţi pentru serviciul militar. În 
acest caz, o soluţie validă o constituie angajarea femeilor în 
instituţia militară, ca ofiţeri şi subofiţeri şi militari voluntari. 
După 1990, numărul acestora a început să crească simţitor faţă 
de perioada anterioară36. 

Prin urmare, conducerea administrativă a armatei 
trebuie să ţină seama şi de acest fenomen care începe să 
dobândească o importanţă deosebită în ceea ce priveşte 
componenţa efectivelor armatei naţionale, la toate nivelurile 
ierarhice.  

 
3.4.6. Externalizarea unor servicii şi activităţi  

din armată 
În prezent, externalizarea unor servicii şi activităţi din 

armată este un proces ce are tendinţa amplificării sale, cel puţin 
în privinţa domeniilor de implementare. De aceea, el are şi va 
continua să aibă un impact direct asupra conducerii adminis-
trative a armatei, îndeosebi în gestionarea resurselor umane, 
financiare şi materiale puse la dispoziţie de societate pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice situaţiilor de criză sau război 
şi nu numai.  

În esenţă, externalizarea constă în încredinţarea în 
totalitate sau parţială a unei funcţii sau a unui serviciu unui 
prestator extern specializat, pe o durată multianuală. Pentru 
armată, externalizarea trebuie: să realizeze serviciul sau funcţia 
respectivă la un cost cu mult inferior obţinerii prin  forţe 
proprii; să se deruleze exact ca în situaţia când era produs prin 
forţe proprii (ritm, calitate, oportunitate, disponibilitate); să se 

                                                 
36 Rolul femeii in armata, http://www.referat.ro/referate/ 
Rolul_femeii_in_armata_4657.html. 
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întemeieze pe un contract de durată. Cu alte cuvinte, exter-
nalizarea desemnează decizia luată de o structură militară de a 
recurge la un prestator extern, adesea într-o perspectivă de 
lungă durată, pentru a executa toate sau doar o parte a uneia sau 
a mai multor funcţii (funcţii integrate sau integrabile la 
momentul alegerii). Practic, noţiunea de externalizare are un 
caracter larg. Ea constituie un mod de gestionare ce constă, 
pentru armată, în a încredinţa unui partener privat o funcţie sau 
o activitate care era înainte asigurată în regie proprie. Practic, 
externalizarea trebuie să soluţioneze concomitent două proble-
me şi anume: 1) să permită forţelor armate să se axeze pe 
esenţa profesiei militare şi, 2) să conducă la ameliorarea 
performanţei Ministerului Apărării Naţionale, atât în termeni de 
reducere a costurilor, cât şi a calităţii serviciului prestat. 

Dincolo de externalizările clasice în domeniile de 
întreţinere, mentenanţă, restaurare sau pază, proiecte mult mai 
ambiţioase sunt iniţiate şi acoperă o parte largă a câmpului 
funcţional al Ministerului Apărării Naţionale, de la întreţinerea 
şi paza unor spaţii locative (cazărmi, cămine de garnizoană, 
hoteluri) la cea de susţinere (parc de autovehicule).  

Într-o anumită măsură, se poate aprecia că exter-
nalizarea este catalizatorul transformării actuale şi viitoare a 
armatelor naţionale către un model expediţionar, într-un cadru 
multinaţional. Prima problemă generată de noul context strate-
gic internaţional priveşte capacitatea de desfăşurare a forţelor în 
mod rapid acolo unde ele sunt necesare. Forţele armate se cer 
transportate acolo unde se manifestă acut criza şi/sau conflictul 
armat. Pentru aceasta este nevoie de susţinerea logistică a celor 
trei categorii de forţe armate – terestre, aeriene şi navale. 
Soluţia se pare că este constituirea de logistică la nivelul 
armatei, al cărei şef să coordoneze problemele de logistică din 
cele trei categorii de forţe armate şi să facă o fuziune, pentru a 
facilita integrarea lor. În acest context, implicarea sectorului 
privat este iminentă şi inevitabilă. Astfel, o serie de servicii de 
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mentenanţă a unor mijloace de transport personal şi tehnică de 
luptă sau chiar angajarea unor firme private care să transporte 
trupele şi materialele necesare la destinaţia stabilită sunt 
posibile în viitorul apropiat pentru orice armată naţională ce 
participă la misiuni internaţionale sub egida ONU, NATO sau 
pe baza unor acorduri bilaterale.  

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

Externalizarea unor activităţi, funcţii şi/sau servicii din 
armată poate fi percepută ca un proces complex, multianual, cu 
valoare strategică, prin care, pe baza unor contracte de lungă 
durată, unele activităţi şi servicii pe care armata anterior le 
efectua în regie proprie, acum, le încredinţează spre îndeplinire 
unui terţ (de regulă, un prestator specializat în domeniul 
respectiv). 

Ca proces, externalizarea se caracterizează prin urmă-
toarele trăsături: a) se înscrie într-o perspectivă strategică. Ea 
constă în încredinţarea unei funcţii sau a unei părţi din aceasta 
sau a unei prestări de servicii unui actor specializat pentru o 
durată multianuală, cu obligaţia obţinerii rezultatelor stabilite 
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prin contract. Acesta se angajează să furnizeze atunci prestaţia, 
în conformitate cu nivelul serviciului, al performanţei şi al 
responsabilităţii specifice; b) implică un parteneriat. Acest fapt 
impune, în mod obligatoriu şi necesar, căutarea permanentă a 
inovaţiei, a flexibilităţii şi a reactivităţii, ce se vor înscrie într-o 
perspectivă a perenităţii partenerilor, a evoluţiei profesionale şi 
a competenţelor colaboratorilor. Împărtăşirea cunoştinţelor spe-
cifice şi manifestarea profesională responsabilă în respectul 
culturii fiecăruia permit să se organizeze mai bine schimbările, 
pentru a îmbogăţi prestaţia şi a beneficia de competenţele fie-
cărui partener; c) necesită un angajament contractual clar şi 
echilibrat. Externalizarea se sprijină pe un contract ce anga-
jează partenerii pe termen lung, luând în calcul obligaţiile de a 
reacţiona adecvat şi oportun, precum şi de adaptabilitate ale 
fiecăruia. Totodată, contractul de service multianual clarifică 
partajul rolurilor şi responsabilităţilor, prevede evoluţia posibilă 
a prestaţiilor, mai ales în cadrul specific al operaţiunilor externe 
pe care forţele armate le execută, modalităţile de fixare a 
preţului şi aprecierea rezultatelor, confidenţialitatea informaţiei, 
clauzele de penalitate şi de interese, precum şi condiţiile de 
transfer; d) pune omul în centrul demersului său. Derularea 
contractului se sprijină pe comunicare, dialog, acceptarea 
conştientă şi voluntară a schimbării, formarea, de asemenea, a 
surselor de primire, integrare, fidelizare, evoluţie profesională, 
prin dezvoltare continuă a competenţelor colaboratorilor res-
pectivi; e) se susţine de o organizare suplă şi de proximitate. În 
acest sens, externalizarea impune o organizare reactivă la pres-
tator şi client, care garantează, la toate nivelurile, exprimarea 
nevoilor şi satisfacţia clientului, identificând: o echipă de deci-
zie redusă în cadrul structurii de pilotaj ce acoperă aspectele 
decizionale, operaţionale, tehnice şi juridice pe toată durata 
proiectului; un dispozitiv al celei mai apropiate realizări a 
nevoilor ce asigură către echipa decizie a unui retur de expe-
rienţă şi o informare despre nivelul de satisfacţie;  f) centrarea 
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activităţii din armată pe ceea ce este specific acesteia, adică 
instruirea trupelor, antrenamente, exerciţii, trageri, aplicaţii şi 
executarea de misiuni în ţară (de exemplu, ajutor umanitar în 
caz de urgenţă) şi în afara acesteia (misiuni umanitare, misiuni 
de menţinere, restabilire, impunere a păcii, misiuni de luptă 
împotriva terorismului internaţional, reconstrucţie postconflict, 
de exemplu). 

De fapt, externalizarea trebuie să devină un mod de a 
gestiona şi de a funcţiona al Ministerului Apărării Naţionale în 
actualele condiţii interne şi internaţionale iar conducerea 
administrativă a armatei trebuie să se adapteze continuu acestui 
proces. 

Analiza externalizării unor activităţi din domeniul 
securităţii şi al apărării naţionale şi colective în statele ce au 
deja o experienţă bogată pe această linie pune în evidenţă atât o 
serie de avantaje pentru armată, cât şi unele inconveniente. În 
opinia noastră, în prima categorie intră următoarele:  

1) soluţionarea adecvată a principalelor probleme de 
personal ivite după restructurarea şi reorganizarea armatelor 
naţionale, ca urmare, în principal, a profesionalizării acestora;  

2) posibilitatea armatei de a-şi îndeplini misiunile şi 
sarcinile încredinţate de societate în limitele bugetului alocat 
pentru apărare. Se ştie că o serie de activităţi din armată – 
întreţinere, pază, hrănire, echipare – externalizate par să coste 
mai puţin decât în regie proprie, întrucât intervine competiţia şi 
concurenţa între societăţile de servicii, ceea ce conduce la 
costuri reduse ale prestaţiilor oferite. Totuşi, unele studii în 
această privinţă vin să susţină că, prin externalizare, nu se asistă 
la realizarea unor economii spectaculoase în materie de 
apărare37;  

                                                 
37 Sami Makki, Processus et bilan de l’externalisation dans l’armée 
britannique : quels enseignements pour la France ? 
http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr/IMG/pdf/MAKKI_externalisation_arm
ees_britanniques_octobre2004.pdf, p. 29. 
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3) armata se poate axa pe organizarea şi desfă-
şurarea activităţilor strict specifice profesiei militare. Astfel, 
personalul militar şi civil se va forma, instrui, dezvolta şi folosi 
numai pentru îndeplinirea de sarcini proprii postului pe care 
este încadrat, adică doar acelea ce ţin de competenţele sale 
esenţiale şi de domeniul său de expertiză; 

4)  transferul unor riscuri dinspre armată spre 
sectorul privat. Extinderea contractelor de externalizare din 
armată şi la alte domenii decât cele amintite anterior - respectiv 
la cele din domeniul funcţiilor de susţinere (aşa cum este cazul 
externalizării susţinerii operaţiunilor externe, susţinere ce se 
referă la funcţii diverse, ca alimentarea, cazarea sau telecomu-
nicaţiile forţelor staţionate în străinătate), parcul de automobile 
a cărui gestionare se poate încredinţa unui operator privat, la 
cele din domeniul operaţional (externalizarea mijloacelor 
aeriene pentru formarea iniţială a piloţilor de elicoptere), 
telecomunicaţiile fixe şi prin satelit;  

5)  posibilitatea integrării rapide de către armată a 
inovaţiilor din lumea civilă şi accederea la competenţe de care 
forţele armate nu dispun pe plan intern. Aceasta întrucât 
firmele prestatoare de servicii au tot interesul să apeleze la 
noile tehnologii, care le aduc avantaje economice şi le fac să se 
încadreze în prevederile contractelor încheiate cu armata. De 
regulă, în contractul încheiat între structura militară şi firma 
prestatoare de servicii se prevede obligaţia celui din urmă de a 
introduce noutăţile tehnologice ce apar în domeniul activităţii 
vizate. 

În opinia noastră, în categoria de inconveniente ale 
externalizării unor activităţi din armată se numără şi 
următoarele:  

a) riscul strategic. Acesta este legat de decizia armatei 
(a unei structuri militare) de a externaliza o anume activitate, 
prin încredinţarea acesteia unui prestator ce nu răspunde 
aşteptărilor. Aici, poate fi vorba de durata contractului, de 
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condiţiile puse prestatorului în domeniul evoluţiei nevoilor 
clientului sau celor de natură tehnologică. Este ştiut că natura 
misiunilor încredinţate armatei, îndeosebi pe plan extern, se 
schimbă rapid, aducând cu sine nevoi noi pentru cel care a 
externalizat anumite servicii sau activităţi. Dacă contractul nu 
prevede luarea în calcul a acestor posibile evoluţii ale nevoilor 
clientului, atunci se cer negociate alte contracte, iar costul 
îndeplinirii acestor activităţi de către prestator va creşte. De 
asemenea, tehnologiile din domeniul comunicaţiilor şi infor-
maticii au o evoluţie rapidă, ceea ce se va reflecta şi în calitatea 
serviciului externalizat. Dacă în contractul iniţial s-a avut în 
vedere şi această evoluţie, atunci efectele vor fi benefice pentru 
client, fără o creştere a costurilor;  

b) riscul social la două niveluri. Mai întâi, la nivel de 
personal. Acesta risc este legat de efectele externalizării unor 
funcţii şi activităţi asupra personalului civil şi militar ale cărui 
posturi se vor desfiinţa. Prin urmare, se impune redistribuirea 
personalului disponibilizat prin externalizare. Apoi, este vorba 
de nivelul de serviciu. În acest sens, externalizarea ar putea 
duce la o pierdere de sinergie în interiorul structurii militare ce 
a efectuat externalizarea. Totodată, nu este exclusă posibilitatea 
creşterii unor costuri ale serviciilor prestate pentru personalul 
armatei; 

c) riscul de dependenţă şi de ireversibilitate. De fapt, 
cele mai multe riscuri legate de externalizare ţin de îndeplinirea 
contractului: pierderea competenţei şi a abilităţii; pierderea con-
trolului; pierderea stăpânirii informaţiilor; crearea unei legături 
de dependenţă cu terţi; desfăşurare lipsită de disponibilitate.  

În ceea ce priveşte externalizarea unor funcţii şi acti-
vităţi relativ specifice din armată, se poate crea şi menţine o 
dependenţă faţă de prestator. De aceea, externalizarea nu 
trebuie abordată decât sistematic. Astfel, dacă mentenanţa pare 
un domeniu unde externalizarea poate constitui o soluţie econo-
mică, recursul la o întreprindere privată pentru sarcini de 
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mentenanţă în informatică poate să pună serioase probleme de 
securitate şi de confidenţialitate. Aceeaşi remarcă este valabilă 
şi pentru pază: această funcţie poate fi încredinţată unei 
societăţi private de pază, mai ales pentru unităţile restructurate, 
dar alte instalaţii mai sensibile, cum ar fi depozitele de muniţii, 
necesită o pază specială;  

d) risc psihosocial. Nivelul de disponibilitate opera-
ţională a materialelor are o puternică influenţă asupra moralului 
personalului. Astfel, în domeniul mentenanţei aeronautice, 
există o relaţie semnificativă între personalul navigant şi perso-
nalul care asigură întreţinerea aeronavelor. Pregătirea pentru 
zbor a unui aparat este rodul muncii de echipă ce are acelaşi 
obiectiv şi cultură: apărarea intereselor naţionale. Generalizarea 
externalizării funcţiilor de mentenanţă, mai ales în ceea ce 
priveşte, de exemplu, avioanele ce concură direct la luptă, riscă 
să pună în discuţie această bogată simbioză. Exemplul mente-
nanţei aeronautice arată că decizia de a externaliza o funcţie nu 
trebuie să fie ideologică. Aspectele sociologice, politico-strate-
gice, organizaţionale şi etice sunt la fel de importante ca şi 
câştigul economic sperat. 

În acelaşi timp, nu întotdeauna estimările reducerilor 
costurilor prin externalizare s-au adeverit. De aceea, este funda-
mental să se ia în seamă mizele umane, sociale şi strategice pe 
care le pune externalizarea, dincolo de apropierea economică 
adesea privilegiată de decidenţii politici. Studiul cercetătorului 
independent Sami Makki38 subliniază, de exemplu, că 
experienţa din Irak a arătat lacunele sectorului privat în termeni 
de competenţă şi fiabilitate, perturbând sensibil lanţul logistic şi 
antrenând o pierdere de încredere a soldaţilor în susţinerea lor, 
context puţin propice eficacităţii operaţionale;  

                                                 
38 Vezi Sami Makki, Processus et bilan de l’externalisation dans l’armée 
britannique: quels enseignements pour la France?, Les documents du 
C2SD, n°66. 
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e) riscul afectării negative a eticii, valorilor şi culturii 
militare. Faptul de a încredinţa din ce în ce mai mult funcţii, ce 
tradiţional erau asigurate de armată, pune, de asemenea, ches-
tiunea perenităţii eticii militare, a valorilor şi culturii sale. 
Această chestiune se pune cu şi mai multă acuitate atunci când 
se are în vedere externalizarea formării personalului. De altfel, 
necesara evoluţie a mentalităţilor şi practicilor din cadrul 
armatei, promovată de apărătorii externalizării, puţin favo-
rabilă, se face prin intermediul urmăririi acţiunilor de exter-
nalizare. Chiar de pe acum, două căi de explorare pot exista. Pe 
de o parte, dacă este indispensabil să se păstreze o capacitate 
statală minimală de mentenanţă în termeni de instrumente 
industriale şi de competenţe tehnice, pentru a îndeplini misiu-
nile operaţionale, ca şi pentru conservarea unei autonomii de 
acţiune vizavi de actorii privaţi, apare imperativul de a continua 
ameliorarea sinergiilor existente între mijloacele de mentenanţă 
statale prin eventuale activităţi de susţinere reciprocă. De 
asemenea, o reflecţie asupra nivelurilor de intervenţie trebuie să 
fie făcută. Astăzi, este importantă separarea intervenţiilor ce 
concură direct la disponibilitatea materialelor în teatrul de 
operaţiuni de cele ce evidenţiază o întreţinere programată care 
permite prelungirea potenţialului materialului.  

Prin urmare, externalizarea activităţilor şi/sau funcţiilor 
din armată trebuie să se facă cu respectul eticii, valorilor şi 
culturii instituţiei militare. La fel de importantă pare a fi expe-
rimentarea unor măsuri de externalizare a unor servicii/acti-
vităţi din armată înainte ca acestea să fie generalizate la nivelul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Externalizarea va cunoaşte o dinamică alertă în ceea ce 
priveşte domeniul apărării naţionale, prin apelul atât la 
întreprinderi publice, cât şi din sectorul privat, capabile să ofere 
serviciile cerute de armată pentru îndeplinirea unor funcţii şi a 
unor sarcini. De aici, necesitatea elaborării de către structurile 
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competente din armată a unei carte a externalizării şi a unui 
ghid de derulare a acesteia.  

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

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

 Externalizarea este o tendinţă ireversibilă, în actualul 
context creat de fenomenul globalizării şi de procesul integrării 
regionale, precum şi de impactul noilor misiuni ale armatelor 
asupra costurilor ducerii acţiunilor de luptă în diferite teatre de 
operaţii de pe mapamond. Ea va face în continuare parte din 
componentele procesului de transformare a oricărei armate 
naţionale, deoarece oferă posibilitatea îndeplinirii tuturor 
misiunilor încredinţate acestei instituţii a statului în limita 
fondurilor alocate de societate pentru apărare şi securitate 
individuală şi colectivă. 

 Recursul la externalizare corespunde necesităţii de 
centrare a armatei pe esenţa profesiei şi căutarea surselor de 
economii. Acestea pot fi obţinute raţionalizând organizaţiile şi 
structurile, îndeosebi întărind colaborarea reciproc avantajoasă 
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a Ministerului Apărării Naţionale cu alte ministere şi 
colectivităţi care îi pot satisface unele nevoi de funcţionare 
optimă. 

În acelaşi timp, externalizarea nu trebuie, indiferent de 
avantajele economice, să aducă atingere disponibilităţii 
armatei de a-şi îndeplini misiunile încredinţate şi nici să creeze 
o dependenţă sporită a instituţiei militare faţă de prestatorii de 
servicii, fie ei din sectorul public sau privat. La maximizarea 
avantajelor externalizării şi minimizarea inconvenientelor 
acestui proces, îndeosebi în situaţii de criză sau război, un rol 
semnificativ va trebui să şi-l asume conducerea administrativă a 
armatei.  

 
3.5. Influenţa prezenţei societăţilor militare private 
asupra conducerii administrative a armatei  

în situaţii de criză şi de război 
Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 

şi de război trebuie să ia în calcul două tipuri de structuri 
organizaţionale care pot influenţa activitatea instituţiei militare. 
Avem în vedere, mai întâi, Societăţile Militare Private (SMP) şi 
Societăţile de Securitate Private (SSP) şi, apoi, societăţile de 
pază şi protecţie (SPP). Primele două genuri de societăţi sunt 
prezente şi desfăşoară activităţi necombative în teatrele de 
operaţii în care este posibil să acţioneze şi structuri militare 
româneşti. Această situaţie se întâlneşte, de exemplu, în Irak şi 
Afganistan. În ceea ce priveşte societăţile de pază şi protecţie, 
acestea sunt prezente şi acţionează, de regulă, pe teritoriul 
naţional şi, prin urmare, este posibil ca personalul lor să se 
intersecteze cu subunităţile şi unităţile militare ce îndeplinesc 
misiuni diverse în condiţii de criză şi război.  

Având în vedere posibilitatea ca exercitarea conducerii 
administrative a armatei în situaţii de criză sau război să se 
intersecteze cu SMP şi SSP în diferite teatre de operaţii şi cu 
societăţi de pază şi protecţie în ţară, în continuare vom analiza 
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succint constituirea lor, modul de funcţionare şi rolurile pe care 
şi le pot asuma potrivit statutului lor de înfiinţare.  

SSP şi SMP au apărut în contextul încheierii Războiului 
Rece şi al avântului globalizării oferind celor interesaţi o paletă 
largă de servicii în domeniul militar şi de securitate.  

Practic, dezvoltarea SMP şi SSP este însoţită de o 
anumită limitare voluntară a monopolului statului în materie de 
folosire a violenţei fizice legitime. Aşa se face că, în ultimii ani, 
statele nu ezită să subînchirieze o parte mai mult sau mai puţin 
importantă a acestui monopol actorilor privaţi şi, în acelaşi 
timp, nu văd un inconvenient în aceea ca resurse şi prestaţii 
militare şi de securitate ce evidenţiau până acum un monopol 
guvernamental să poată fi furnizate, de firme private, de tip 
SMP, oricărei entităţi statale sau nonstatale contra unei simple 
remuneraţii.  

Un rol însemnat l-au avut, în constituirea unor asemenea 
societăţi, o serie de factori, printre care, în opinia noastră, 
deosebit de importanţi sunt următorii:  

1) reducerea dimensiunilor şi profesionalizarea 
crescută a armatelor occidental. Dispariţia antagonismului 
Est-Vest a avut, în plan militar, un impact destul de însemnat. 
Reducerea semnificativă a efectivelor celor mai mari armate 
occidentale, efect inevitabil al profesionalizării, a generat o 
ofertă de securitate privată;  

 2) diminuarea bugetelor statelor destinate apărării. 
După 1990, s-a manifestat tendinţa reducerii bugetelor apărării 
în mai toate statele occidentale, ca urmare a percepţiei 
dispariţiei ameninţării unei agresiuni militare externe. Acum, 
atât clasa politică, cât şi opinia publică din aceste ţări doreşte să 
culeagă „dividendele păcii” şi, în acest sens, o modalitate o 
constituie adoptarea unor bugete ale apărării restrânse. Pe de 
altă parte, dominantă în statele occidentale este concepţia 
neoliberală, prin care se promovează sistematic „privatizarea” 
tuturor sectoarelor de activitate, inclusiv a unor activităţi ce ţin 
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de apărarea naţională şi colectivă. Şi în România este prezentă a 
asemenea tendinţă în ceea ce priveşte mărimea bugetului 
apărării;  

3) recursul Ministerelor Apărării din foarte multe state 
ale lumii la practica externalizării unor activităţi şi servicii din 
armată către firme private. De la sfârşitul Războiului Rece, 
SMP au fost din ce în ce mai solicitate să furnizeze personal şi 
materiale, ca şi anumite prestaţii importante în domeniile 
mentenanţei, logisticii, pazei unor obiective importante. 
Manifestată câte puţin aproape peste tot, această subînchiriere 
se insinuează de o manieră particulară, de exemplu, în cadrul 
armatei americane, în care, în cursul ultimului deceniu, s-au 
încheiat circa 30.000 de contracte de externalizare cu firme 
private39;  

4) creşterea cererii de prestări de servicii private 
militare şi de securitate din partea ţărilor din Sud. Această 
tendinţă se explică înainte de toate prin dezinteresul ţărilor 
occidentale vizavi de conflictele intrastatale sau regionale, 
socotite prea riscante şi nu generatoare de dividende. În acelaşi 
timp, ea este direct legată de deficienţele operaţionale şi de 
marginalizarea politică a ONU. Există, deci, o piaţă de 
securitate privată, activată de o cerere reală şi de o ofertă 
înfloritoare. Cererea este dată de faptul că atât statele puternice, 
cât şi cele slabe sau delincvente, firmele multinaţionale, ONG-
urile umanitare şi organizaţiile interguvernamentale (din care 
ONU) apelează la serviciile SMP şi SSP. Prestaţiile propuse de 
aceste entităţi includ sprijinul militar pe teren, furnizarea de 
armament, formarea şi antrenarea personalului, sprijinul logis-

                                                 
39 Victor-Yves Ghebali (Prof. la l'Institut universitaire de hautes études 
internationales - Genève), Les compagnies de sécurité militaire privées: 
Eléments d'une problématique générale, 
http://www.armee.vbs.admin.ch/internet/armee/de/home/infbr2/02/symposiu
m/rentr_e_militaire_d_automne/seminaire/s_curit__militaire_priv_e.Par.000
2.DownloadFile.tmp/v-y_ghebali.pdf., p.1. 
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tic şi planificarea strategică, securitatea, consilierea militară şi 
culegerea informaţiilor.  

Cererea mare de servicii ale SMP şi SSP din partea unei 
palete largi de clienţi, de la guvernele unor state la firme 
transnaţionale, dovedeşte că aceste societăţi se bucură de un 
statut înalt întrucât sunt în măsură să ofere serviciile solicitate 
la un nivel de calitate ridicat şi într-un timp foarte scurt. Astfel, 
în conflicte, se asistă la o participare crescândă a societăţilor ce 
propun prestaţii de securitate. Este vorba de societăţi ce 
furnizează, în străinătate, o „asistenţă militară” care cuprinde: 
logistica, recrutarea de personal, consilierea, formarea, asistenţă 
operaţională, achiziţia de materiale. Pe scurt, serviciile merg de 
la consiliere operaţională şi strategică la furnizarea de material, 
trecând prin asistenţă tehnică şi formare a personalului 
combatant şi tehnic. 

 Prin urmare, SMP furnizează un serviciu unui client 
(guvern, organizaţie internaţională, societăţi transnaţionale), pe 
timpul unui conflict armat sau într-o zonă cu risc foarte înalt în 
materie de securitate. Acest serviciu poate fi atât tehnic 
(construcţia şi supravegherea unor instalaţii, antrenamentul 
trupelor, aprovizionarea cu alimente şi materiale sau concepţia 
simulării conflictului), cât şi uman (interogatorii, consilieri 
tactici, strategi ori gărzi de grup). 

Guvernele apelează la serviciile unor asemenea organi-
zaţii, pentru că astfel obţin o serie de avantaje. Printre acestea 
din urmă se află: diminuarea costului unei intervenţii militare; 
neangajarea oficială a armatei sale într-un conflict; reducerea 
cifrei oficiale a morţilor în cursul unei operaţii militare; oferta 
făcută unor guverne care nu dispun de o armată de încredere. 

 Desigur, pe lângă avantaje, apelul la SMP are şi o serie 
de inconveniente, ce ţin de caracterul mercenar al acestor trupe. 
În plus, există un vid juridic în ceea ce le priveşte. Astfel, nu 
există nicio lege care să explice clar: locul lor în ierarhia 
militară; ce se întâmplă dacă un angajat refuză să îndepli-
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nească sarcinile, dacă consideră că securitatea sa este afectată 
(totuşi, unele contracte stipulează că ei pot fi arestaţi atunci 
când, apreciind că securitatea le este pusă în joc, nu-şi 
îndeplinesc misiunea); regimul juridic aplicat, dacă un angajat 
ucide în mod voluntar sau accidental un civil. În plus, se 
întâmplă ca, de multe ori, angajaţii acestor societăţi să fie 
amestecaţi în afaceri oneroase (ca rackeţi şi trafic de 
adolescente în ex-Iugoslavia, tortură în închisorile din Abu-
Ghraib), atunci când participă la intervenţii. În 2006, ansamblul 
societăţilor militare private a avut o cifră de afaceri anuală de 
100 miliarde dolari pe an, din care 52 miliarde din SUA, şi 
aceasta creşte cu fiecare an40. 

 Societăţile militare private acţionează în teatrele de 
operaţii sau în zonele unde sunt solicitate. Astfel, ele sunt 
prezente în Irak, Afganistan şi au participat la conflictele 
armate din Bosnia, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Uganda, 
Ecuador.  

ONU admite existenţa SMP şi SSP ce oferă servicii de 
securitate, în măsura în care activităţile lor sunt supravegheate 
şi reglementate de state: aceasta semnifică faptul că astfel 
societăţi nu trebuie în niciun caz să se implice direct în 
conflicte armate, prin trimiterea de mercenari.  

 Actualele norme internaţionale şi legile naţionale 
privind mercenariatul nu se referă la SSP şi SMP. De aceea, 
reglementarea existenţei şi activităţii acestui tip de societăţi 
private revine înainte de toate autorităţilor şi parlamentelor 
statelor în care acestea îşi au sediul social.  

 Există solicitări de servicii militare private din partea 
organizaţiilor internaţionale. Sectorul privat este de acum activ 
şi eficace în misiuni rezervate, până în prezent, militarilor, cum 
ar fi: deminarea, paza unor obiective importante în teatrul de 

                                                 
40 Xavier Renou, La privatisation de la violence, 
http://www.flibuste.net/p.1. 
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operaţiuni, culegerea de informaţii militare şi de altă natură în 
folosul forţelor armate angajate în luptă.  

 Reducerea bugetelor este însoţită de o diminuare mult 
mai severă a formatului forţelor armate. Un număr considerabil 
din foştii militari sunt trecuţi în sectoare civile. De altfel, 
profesionalizarea armatelor tinde să apropie specialiştii din 
domeniul militar de cei din sectorul public şi privat, pe de o 
parte, şi să ofere personal calificat sectorului civil, prin 
reducerea efectivelor, pe de altă parte.  

Conducerea administrativă a armatei în asemenea 
condiţii trebuie să ţină seama de prezenţa SMP şi SSP în 
teatrele de operaţii unde acţionează şi structuri militare 
româneşti sau în zonele de criză.  

Pe plan intern, se cuvine avut în vedere faptul că există 
societăţi private de pază a unor obiective economice publice şi 
private. Acestea sunt înfiinţate potrivit unui ansamblu de acte 
normative şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile acestora.41. În situaţii de criză sau război este 
evident că asemenea structuri vor continua să existe şi să 
funcţioneze, fapt ce le va face să vină în contact cu subunităţi şi 
unităţi ale armatei naţionale angajate în executarea unor misiuni 
proprii. Se pare că ar trebui să existe o reglementare juridică 
mult mai clară şi riguroasă a competenţelor acestor societăţi 
private de pază şi securitate, precum şi definirea conţinutului şi 
naturii relaţiilor dintre ele şi structurile militare profesio-
nalizate ale statului.  

 
                                                 

41 Lege nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al 
muniţiilor, M.Of. 583 din 30 iunie 2004, Lege nr. 333 din 8 iulie 2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, 
M.Of.  525 din 22 iulie 2003, H.G. nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la art. 
69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor. 
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3.6. Leadership-ul în conducerea administrativă  
a armatei în situaţii de criză şi de război 

În teorie, leadership-ul este capacitatea de a influenţa 
comportamentul celuilalt, adică aducerea tuturor pe drumul 
către scopul stabilit într-un grup uman, într-o organizaţie 
profesională sau de alt tip sau într-o instituţie publică. Pentru 
aceasta, el utilizează modelele cognitive ale motivaţiei: fiecare 
individ face eforturi în funcţie de capacităţile sale şi percepţia 
sa. Aici, sunt implicate funcţiile motivaţionale ale contextului 
ce trebuie să faciliteze atingerea obiectivelor şi depăşirea 
obstacolelor. 

Există diferite definiţii ale leadership-ului, dar cea mai 
mare parte a lor se bazează pe un demers tradiţional, în care 
direcţia puterii este mai curând descendentă (de sus în jos). În 
opinia noastră, în sine şi prin sine, aceste demers creează 
adesea bariere între decidenţi şi persoanele care trebuie să pună 
în practică deciziile adoptate. El limitează, de asemenea, 
posibilităţile de colaborare şi de participare între diferitele 
grupuri sau organisme din cadrul unei organizaţii sau instituţii. 
De aici, apariţia, implementarea şi dezvoltarea unui nou demers 
privind leadership-ul. Indivizii, dar şi grupurile sunt chemate 
din ce în ce mai mult să lucreze împreună pentru atingerea 
scopurilor în comun mai mult decât separat fiecare, cum era 
cazul altădată.  

Astăzi, leadership-ul este definit mai mult ca arta de a 
conduce persoanele la îndeplinirea sarcinilor în mod voluntar, 
ceea ce aduce motivaţia necesară pentru ca ele să-şi consacre 
eforturile la realizarea scopurilor comune. Leadership-ul nu mai 
este atribuit unei persoane. El este rezultatul unei dinamici ce 
există în sânul membrilor unei echipe. Deci, el este repartizat 
între diferiţi membri ai unei echipe, în funcţie de aptitudinile, 
motivaţiile şi acţiunile lor, şi aceasta, în diferitele momente ale 
derulării unui proiect. Astfel, fiecare are ocazia să-şi pună în 
valoare calităţile de şef  la momentul propice.  
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La ora actuală, nevoia de a găsi lideri competenţi care 
vor fi capabili să lucreze în sinergie se face cu putere simţită. 
Într-adevăr, liderii buni nu se găsesc pe toate drumurile, ci se 
fac cu eforturi susţinute şi concertate atât din partea indivizilor, 
cât şi a organizaţiilor. Totuşi, în cadrul comunităţilor umane, se 
întâlnesc persoane care joacă rolul de lider. Ele provin atât din 
sectorul privat, cât şi din sectorul public. Ele se regăsesc, între 
alţii, printre membrii consiliilor de administraţie, a oamenilor 
de afaceri, a comitetelor de părinţi, a voluntarilor. Deci, 
leadership-ul este fructul unui efort de colaborare şi cooperare. 
El este o componentă esenţială a realizării şi a succesului 
proiectului întreprins.  

Leadership-ul, concept extrem de complex ce face apel 
la numeroase valori, depinde puternic de context. Se pare că nu 
există o definiţie recunoscută şi unanim acceptată a sa. De fapt, 
ne aflăm în prezenţa unui ansamblu de calităţi diverse care, 
combinându-se, formează ceea ce se numeşte leadership. 
Persoanele cu aceste calităţi sunt considerate lideri care, în 
funcţie de eficacitatea lor într-o situaţie dată, sunt apreciaţi, de 
subalterni, egali şi/sau superiori, ca „buni” sau „răi”.  

Leadership-ul nu cuprinde în mod unic doar autoritatea, 
ci şi capacitatea de a conduce alte persoane. Un conducător de 
grup/organizaţie nu va fi un lider dacă nu face practic nimic 
pentru a-şi influenţa şi inspira subordonaţii. În realitate, 
conducătorul nu devine lider decât atunci când este acceptat sau 
recunoscut ca atare de subordonaţi, fie pentru „charisma” sa, fie 
pentru înalta competenţă într-un domeniu anume de activitate. 
Prin urmare, leadership-ul necesită mult mai mult decât 
competenţe în gestionare sau o autoritate legală.  

Pe de altă parte, leadership-ul este arta de a incita 
oamenii să atingă obiective sau scopuri speciale, să se motiveze 
singuri şi pe alţii. De asemenea, leadership-ul înseamnă arta 
obţinerii unui maximum de susţinere şi de efort al unui grup, de 
a percepe şi recunoaşte o problemă, de a avea în vedere o 
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soluţie la problemă şi a o rezolva. În acelaşi timp, leadership-ul 
reprezintă arta de a ridica viziunea asupra viitorului organi-
zaţiei, omenirii etc. şi nivelul performanţei mai sus de nivelul 
normal, de a stimula pe ceilalţi să dorească să facă lucruri pe 
care, în mod firesc, nu le-ar face. Totodată, leadership-ul apare 
ca fiind arta de a influenţa direct sau indirect alte persoane, prin 
intermediul puterilor oficiale sau al calităţilor personale, pentru 
ca ele să acţioneze conform intenţiei liderului sau a unui 
obiectiv comun. 

Leadership-ul este o putere, o exercitare a influenţei 
unei autorităţi care caută să inspire conduita celorlalţi (indivizi 
şi grupuri) sau să-i influenţeze pe aceştia în scopul determinării 
lor de a participa activ la realizarea de bună voie şi cu 
entuziasm a obiectivelor clar definite. O echipă este un grup ce 
se compune din doi sau mai mulţi indivizi care prezintă o 
organizare structurată sau nu, în scopul realizării unui obiectiv 
comun. Există trei moduri de creştere a eficacităţii unei echipe, 
şi anume, prin: efort; aptitudini şi cunoştinţe; strategiile axate 
pe randament.  

Practic, definiţia leadership-ului pune în ecuaţie puterea, 
adică capacitatea unui individ de a influenţa conduita altuia şi 
autoritatea, adică puterea recunoscută de aceia asupra cărora el 
îşi exercită puterea legitimă. Altfel spus, leadership-ul înseam-
nă o manieră eficace a unui individ sau a unei echipe de 
conducere de a-şi exercita autoritatea asupra unui grup/-
organizaţie, determinând-o să acţioneze benevol şi cu entu-
ziasm la îndeplinirea unor sarcini în vederea atingerii unui scop 
comun. 

Totodată, leadership-ul este rezultanta charismei. 
Studiile de psihologie aplicată contemporană făcute în acest 
domeniu, mai ales în publicitate, insistă asupra noţiunii de 
imagine. Imaginea, în sens particular, este ideea pe care şi-o 
face un mare număr de fiinţe umane despre o altă fiinţă umană, 
o noţiune, sau produs. Imaginea pe care şi-o fac despre un 

 116

personaj este mai puternică decât realitatea sa. Oamenii 
interpretează comportamentul semenului lor în funcţie de o idee 
prestabilită. Aşa se explică, într-o anumită măsură, puterea 
exemplului oferit de lider asupra schimbării comportamentului 
subordonaţilor în sensul realizării voluntare a obiectivelor 
comune.  

Deşi leadership-ul este o modalitate de a exercita 
puterea, toate formele de putere nu sunt sinonime cu acest 
concept. A exercita un leadership este mai mult decât a 
convinge şi orienta sau decât a ameninţa, prescrie şi impune.  

În final, se poate spune că leadership-ul este un concept 
complex, cu forme multiple de manifestare, ce oscilează între 
ceea ce se numeşte artă şi ştiinţă. Leadership-ul este artă când 
este perceput ca ansamblul metodelor şi procedeelor prin care o 
persoană convinge, motivează, atrage şi determină alte persoa-
ne să o urmeze voluntar şi cu entuziasm în realizarea unui 
obiectiv comun. Leadership-ul este ştiinţă atunci când se 
folosesc metode şi tehnici ştiinţifice, rezultate ale unor cercetări 
în domeniul conducerii indivizilor şi grupurilor umane, pentru 
motivarea, atragerea, convingerea şi determinarea de către o 
persoană a celorlalţi oameni de a-l urma benevol şi entuziast în 
executarea unor sarcini pentru atingerea unui scop comun şi 
clar definit. Totodată, leadership-ul poate fi înţeles ca fiind un 
proces, dacă se are în vedere interacţiunea dintre o persoană sau 
o echipă de conducere şi membrii organizaţiei pentru a-i atrage, 
mobiliza şi motiva să participe activ, conştient şi responsabil la 
atingerea unui obiectiv comun.  

Literatura de specialitate distinge mai multe teorii şi 
stiluri ale leadership-ului. Astfel, există „şcoli de gândire” în 
domeniul leadership-ului aparent ireconciliabile. Fiecare şcoală 
are propria definiţie şi concepţie privind leadership-ul. Astfel, 
se fac o serie de afirmaţii despre leadership şi calea esenţială de 
dezvoltare a sa. Printre acestea se numără şi următoarele: 
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• leadership-ul îşi are sursa în liderul însuşi. De aceea, prin 
dezvoltarea calităţilor „umane” ale liderului (inteligenţa 
emoţională, charisma, bunăvoinţa, încrederea în oameni) se 
ajunge la un leadership eficace;  

• leadership-ul provine din proiectul dus la bun sfârşit. Deci, 
prin dezvoltarea „viziunii” liderului (anticipare, creativitate, 
proiecţie spre viitor, ruptură de paradigme, crearea simţului 
colectiv) se asigură un leadership eficace;  

• leadership-ul este conferit de cei care împărtăşesc şi 
urmează ideile liderului şi pe acesta în tot ceea ce între-
prinde. În acest caz, se impune dezvoltarea „gestionării” de 
lider a echipei şi proiectelor sale folosind metode şi tehnici 
de management, echipe şi proiecte virtuale, delegarea, 
negocierea câştigător-câştigător; 

• leadership-ul este o relaţie ce permite unui lider să 
influenţeze durabil, şi cu consimţământul lor, oamenii care 
îl urmează, într-un context dat;  

• leadership-ul este un proces în care dominantă este interac-
ţiunea lider-subalterni şi se îmbină armonios arta cu ştiinţa, 
analiza cu intuiţia, raţiunea cu afectivitatea. În acest 
context, fiecare lider îşi va trasa propria cale de urmat, în 
concordanţă cu credinţele şi valorile sale, permiţând gene-
rarea şi orientarea schimbărilor perceptibile de comporta-
ment (nu va exista curent favorabil pentru liderul care nu 
ştie să-şi conducă echipa/organizaţia). Impactul liderului se 
va măsura în termeni de schimbare a comportamentelor la 
subalterni, pentru a garanta succesul organizaţiei pe termen 
scurt (îndeplinirea sarcinilor curente) şi pe termen lung 
(inovaţie, dezvoltare durabilă, atingerea obiectivelor 
propuse)42.  

                                                 
42 Cf. Développement du leadership în http://www.merlane.com/commun/ 
metier-produits/leadership.pdf. 
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Din cele afirmate sintetic despre leadership se desprinde 
concluzia că acesta din urmă se cuvine implementat şi în dome-
niul militar. În continuare vom încerca să susţinem argumentat 
necesitatea unui leadership militar. Globalizarea şi integrarea 
regională constituie două dimensiuni esenţiale ale lumii actuale. 
Armata sau, mai exact, misiunile acesteia sunt influenţate 
semnificativ de fenomenele globalizării şi ale integrării regio-
nale. În prezent, intervenţiile militare sunt adesea bilaterale sau 
multilaterale. De aici, nevoia asigurării interoperabilităţii 
trupelor implicate în executarea unei misiuni sau a alteia. Totul 
este animat de dorinţa de a fi eficace şi eficient în orice acţiune 
şi activitate întreprinsă. Cu alte cuvinte, se doreşte atingerea 
obiectivelor stabilite, într-un mod absolut şi, dacă este posibil, 
cu costuri cât mai mici. 

De această tendinţă, profund economică, nu a scăpat 
nici activitatea armatei, percepută fie ca instituţie a statului, fie 
ca organizaţie profesională. Procesele şi fenomenele pe care 
armata le cunoaşte, în prezent - reforma, feminizarea, externa-
lizarea unor servicii şi activităţi din domeniul apărării şi secu-
rităţii, profesionalizarea, transformarea, noile misiuni încredin-
ţate - se derulează sub imperativele eficacităţii şi eficienţei. 
Pentru a răspunde adecvat acestor provocări, se poate acţiona 
pe mai multe direcţii şi printr-un ansamblu coerent de metode şi 
tehnici diverse, ca natură, intensitate şi costuri. Printre acestea 
se numără şi sporirea influenţei sociale pe care o exercită liderii 
militari asupra subordonaţilor în îndeplinirea misiunilor şi 
sarcinilor încredinţate. La rândul său, influenţa socială ia, cel 
mai adesea, forma leadership-ului. De aceea, se impune ca, în 
mediul militar, comandanţii, care, de fapt, îndeplinesc rolul de 
lider oficial, să fie formaţi pentru conducerea adecvată a 
oamenilor şi a instituţiei, atât prin pregătirea lor profesională 
încă de pe băncile instituţiei de învăţământ militar, cât şi a 
executării unor misiuni concrete în ţară şi în afara acesteia. În 
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opinia noastră aceste cerinţe se impun a fi implementate şi în 
sistemul conducerii administrative a armatei. 

 Potrivit teoriei sociologice, există mai multe tipuri de 
leadership militar, diferenţiate după diferite criterii cum ar fi, de 
exemplu: nivelul ierarhic la care se exercită, natura influenţei, 
eficacitatea în atingerea obiectivelor propuse. Astfel, se 
vorbeşte despre leadership-ul tactic sau operativ, leadership-ul 
eficace. Acesta este încă un argument în favoarea necesităţii 
studierii leadership-ului militar, în vederea aprofundării şi 
implementării sale, la toate nivelurile instituţiei militare43.  

Astăzi, armatei i se încredinţează spre executare, aşa 
cum se ştie, pe lângă misiunile „tradiţionale”, misiuni noi - 
menţinerea păcii, impunerea păcii, misiuni umanitare, misiuni 
de reconstrucţie post-conflict, lupta împotriva terorismului 
internaţional, apărare şi securitate colectivă. Misiunile noi ale 
armatei reclamă folosirea unor metode moderne de conducere a 
efectivelor, prin care subordonaţii să fie implicaţi activ, respon-
sabil şi voluntar în adoptarea şi aducerea la îndeplinire a deci-
ziilor ce îi privesc în mod direct. Un asemenea stil de condu-
cere se impune cu atât mai mult cu cât noile misiuni se execută 
în afara teritoriului naţional şi în condiţii complet diferite de 
cele în care se îndeplinesc misiunile tradiţionale. Mai întâi, 
motivaţia participării la misiunile noi este de altă natură decât 
cea solicitată în cazul misiunilor de apărare şi securitate 
naţională. Apoi, riscurile şi pericolele pe care le au de înfruntat 
combatanţii sunt complexe, cu multe elemente inedite şi cu 
efecte psihologice ascunse. În fine, legat de noile misiuni este 
gradul lor de legalitate şi de legitimitate. Pentru a fi legale, ele 
trebuie să fie încredinţate de ONU sau de altă instituţie 
internaţională cu competenţe în materie de apărare şi securitate. 
Ceva mai dificil este de probat întotdeauna legitimitatea noilor 
misiuni ale armatelor, întrucât nu toate se încadrează în preve-
derile Cartei ONU sau ale unor tratate/alianţe politico-militare. 

                                                 
43 Vezi Anexa nr. 5. 
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De aceea, frecvent apar „neînţelegeri” chiar între aliaţi/parte-
neri în abordarea unor misiuni de tip nou. În acest sens, un 
exemplu îl constituie Coaliţia militară împotriva terorismului 
internaţional care, în martie 2003, a declanşat războiul din Irak. 
Unele state europene nu au fost de acord cu SUA şi Anglia în 
privinţa atacării Irakului, ca posesor al unor cantităţi importante 
de arme de distrugere în masă şi ca sediu al unor grupări 
teroriste internaţionale. De altfel, evoluţia ulterioară a eveni-
mentelor nu a confirmat, în totalitate, supoziţiile făcute în legă-
tură cu armele de distrugere în masă şi cu existenţa pe teritoriul 
acestui stat a unor organizaţii teroriste internaţionale. Deci, 
argumentele folosite pentru a constitui Coaliţia militară inter-
naţională şi de ataca Irakul nu au avut, toate, acoperire faptică, 
ceea ce poate ridica unele semne de întrebare privind legalitatea 
acestor două măsuri adoptate de către statele implicate.  

 Pe de altă parte, misiunile în afara teritoriului naţional 
devin din ce în ce mai multe şi mai complexe. Îndeplinirea lor 
suscită noi aşteptări şi solicitări culturale, implică chestiuni 
juridice şi etice importante ce încă nu sunt cunoscute la 
adevărata lor valoare şi semnificaţie. Soluţionarea adecvată a 
acestor probleme impune şi un leadership special.  

De asemenea, inovaţiile tehnologice sunt un factor de 
mediu ce are un impact consistent asupra leadership-ului 
militar. Graţie acestora, responsabilităţile şi luarea deciziilor au 
fost delegate la eşaloanele inferioare, ceea ce, conjugate cu 
evoluţia conceptului de război, a transformat radical înţelegerea 
şi exercitarea comenzii militare.  

În plus, în statele democratice ale lumii, armata, ca 
instituţie, se află sub controlul civil şi democratic al societăţii. 
Aceasta, în esenţă, înseamnă că deciziile privind apărarea şi 
securitatea naţională se iau de către organele civile competente, 
armatei revenindu-i sarcina de a le transpune în practică. 
Desigur, militarii îndeplinesc şi rolul de consilieri în materie de 
apărare şi securitate ai decidenţilor politici. Controlul civil şi 
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democratic al societăţii asupra armatei face ca aceasta din urmă 
să-şi intre necondiţionat în rolul încredinţat de cea dintâi. 
Practic, rolul său se materializează prin îndeplinirea misiunilor 
încredinţate legal, atât în interiorul ţării, cât şi în afara 
teritoriului naţional. În acest context, succesul tuturor misiu-
nilor încredinţate este semnificativ dependent de leadership-ul 
folosit de către comandanţi atât în conducerea personalului 
militar şi civil din subordine, cât şi a instituţiei în întregul său.  

În concluzie, nevoia de leadership militar este cerută 
atât de contextul internaţional, cât şi naţional în care armata 
este chemată să îndeplinească misiuni şi sarcini specifice. Pe de 
altă parte, natura şi conţinutul misiunilor încredinţate, precum 
şi calitatea militarilor implicaţi în asemenea activităţi întăresc 
nevoia de leadership militar. Un leadership eficace se impune 
în toate domeniile de activitate umană, inclusiv în cel militar. 
Totuşi, este vorba de un element absolut esenţial în contextul 
militar. Fără un leadership puternic, este puţin probabil ca o 
armată să poată furniza eforturile concertate ce ar trebui să o 
caracterizeze, iar membrii săi nu vor ajunge să se unească în 
vederea unui scop comun, ceea ce este totuşi esenţial pentru 
succesul operaţiunilor militare. Un leadership puternic este 
asociat cu niveluri înalte ale coeziunii şi ale elaborării unui 
obiectiv comun, ce are o importanţă primordială pentru reuşita 
tuturor operaţiunilor militare.  

În opinia noastră, în esenţă, leadership-ul militar repre-
zintă arta de a-i influenţa pozitiv pe ceilalţi în îndeplinirea 
sarcinilor şi misiunilor încredinţate şi/sau asumate. Să vedem, 
de fapt, ce înseamnă leadership şi de unde vine acest termen. 
Leadership-ul, un termen împrumutat din engleză, defineşte 
capacitatea unui individ de a conduce alţi indivizi sau organi-
zaţii în scopul atingerii unor obiective44. Se va spune atunci că 

                                                 
44 Rémy M. Mauduit, Peut-on définir le leadership ?, http://www.airpower. 
maxwell.af.mil/apjinternational/apj-f/2007/aut07/editorial.html. 
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un lider este acea persoană capabilă să ghideze, să influenţeze 
şi să inspire pe cei din anturajul său. Multă vreme leadership-ul 
a fost asociat cu domeniul politic, dar, astăzi, este o calitate 
căutată într-un mare număr de domenii. Astfel, se va vorbi de 
leadership în domeniul apărării şi securităţii naţionale şi 
colective, al lumii afacerilor, al culturii, al sportului. De 
asemenea, se va distinge leadership-ul public de leadership-ul 
privat, acesta din urmă fiind orientat spre întreprindere, spre 
activitatea productivă.  

Cu cât câmpurile acoperite de leadership au evoluat, 
cu atât s-au multiplicat calităţile ce-l definesc. Dacă 
leadership-ul iniţial era asociat în mod intim cu personalitatea 
liderului şi în special cu charisma sa, multe studii recente 
sugerează o capacitate învăţată, legată de contextele 
specifice şi fruct al experienţei. Printre calităţile ce definesc 
liderii, se pot cita: viziunea, strategia, persuasiunea, 
comunicarea, încrederea şi etica.  

Pe de altă parte, leadership-ul este capacitatea liderului 
de a conduce un grup de indivizi dincolo de ceea ce acesta din 
urmă crede a fi limitele sale. De regulă, liderul ia asupra sa 
eventualele obstacole întâlnite în drum şi acceptă să împartă 
cu grupul gloria care ar rezulta din acest efort.  

Leadership-ul este un subiect ce pasionează militarii. 
Aceştia au experienţă în domeniu, fie au condus pe alţii, fie au 
acţionat ca beneficiar cu titlul de subaltern al conducerii unui 
şef. De asemenea, în armată accentul se pune pe practicarea 
unui leadership eficace perceput ca un element absolut 
esenţial în contextul militar.  

Leadership-ul joacă un rol important la toate eşaloa-
nele forţelor armate. Aceasta deoarece, înainte de toate, el este 
arta de a influenţa pe ceilalţi, astfel încât să facă voluntar ceea 
ce trebuie efectuat pentru a ajunge la scop sau la îndeplinirea 
misiunii date. Teoria leadership-ului ca artă face apel la 
calităţi cum sunt intuiţia, caracterul şi aspiraţia de a realiza 
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lucruri mari. Toate aceste calităţi îl ajută pe comandant/şef să-
i motiveze pe cei cu care lucrează, să le dezvolte nevoia de a 
se implica activ în înfăptuirea de obiective importante atât 
pentru instituţie, cât şi pentru ei. 

În opinia noastră, conducerea administrativă a armatei 
în situaţii de criză şi de război, dar nu numai, trebuie să ţină 
seama de valorile, principiile, normele şi cerinţele leadership-
ului în tot ceea ce întreprinde pentru îndeplinirea necondiţio-
nată, cu pasiune şi interes a tuturor misiunilor încredinţate. Cu 
alte cuvinte, leadership-ul trebuie să se regăsească în tot ceea ce 
întreprinde conducerea administrativă a armatei în situaţii de 
criză şi de război. Prin implementarea valorilor leadership-ului 
este posibil să asistăm la o mai bună valorificare a potenţialului 
uman de care dispune armata noastră acum şi la o îndeplinire 
superior calitativă a misiunilor încredinţate acesteia.  
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Capitolul 4.  

Fundamentele legale ale conducerii administrative  
a armatei în situaţii de criză şi război 

 
4.1. Temeiul legal al activităţii armatei în situaţii  

de criză sau război 
Activitatea armatei în situaţii de criză şi de  război are 

un semnificativ şi profund caracter legal. Această afirmaţie este 
susţinută de următoarele argumente:  

1) întreaga activitate a armatei, la pace, criză şi în timp 
de război, se organizează şi desfăşoară potrivit prevederilor 
Constituţiei ţării şi a celorlalte legi referitoare la apărarea 
naţională şi colectivă. Prin urmare, afirmaţia că tot ceea ce se 
întreprinde în şi de către Ministerul Apărării Naţionale - de la 
structurile centrale până la nivel de subunitate -, în condiţii de 
normalitate (pace) şi anormalitate (criză, urgenţe, război) are un 
temei legal este întemeiată;  

2) legalitatea activităţii armatei în timpul stării de 
asediu/stării de urgenţă rezidă în faptul că structurile chemate 
să acţioneze în aceste condiţii sunt constituite tot în baza unor 
prevederi legale. Astfel, Legea privind regimul stării de asediu 
şi regimul stării de urgenţă45, care reglementează activitatea 
instituţiilor statului cu competenţe în domeniul amintit, maniera 
în care ele îşi coordonează acţiunile şi se susţin reciproc pe 
timpul îndeplinirii misiunilor, prevede şi crearea unor structuri 
care să îndeplinească sarcinile şi răspunderile stabilite. Potrivit 
acestei legi, pentru a conduce şi coordona unitar, concertat, 
responsabil şi eficace atât activităţile cu caracter proactiv, cât şi 
pe cele de gestionare propriu-zisă a urgenţelor şi crizelor, se 
înfiinţează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă (SNMSU). Acesta este organizat de autorităţile 

                                                 
45 Legea privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,  
M. Of. nr. 1052 din 12 noiembrie 2004. 
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administraţiei publice şi se compune dintr-o reţea de organis-
me, organe şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de 
urgenţă, constituite pe niveluri sau domenii de competenţă, care 
dispune de infrastructura şi resursele necesare pentru îndepli-
nirea atribuţiilor. Astfel, SNMSU se compune din: comitete 
pentru situaţii de urgenţă; Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă; servicii publice comunitare profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă; centre operative pentru situaţii de urgenţă; 
comandantul acţiunii.  

În acelaşi timp, legea menţionată stipulează că odată cu 
instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii 
ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
administraţiei publice locale trec în competenţa autorităţilor 
militare şi a altor autorităţi publice, prevăzute în decretul de 
instituire a stării de asediu sau de urgenţă. În ceea ce-l priveşte, 
în timpul stării de asediu/stării de urgenţă, Ministerul Apărării 
Naţionale sprijină forţele Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la cererea acestuia, în baza aprobării Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, în limitele şi condiţiile stabilite, iar 
subunităţile şi unităţile militare pot acorda sprijin numai în 
misiuni pentru care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare;  

3) întreaga activitate a autorităţilor militare pe timpul 
stării de asediu şi stării de urgenţă se află sub controlul 
instituţiilor statului abilitate să conducă instituţia militară. 
Avem în vedere aici, Parlamentul, Preşedintele, Guvernul, 
instituţii care au competenţe stricte, bine definite atât în 
Constituţia ţării, cât şi în legile referitoare la apărarea naţională 
şi colectivă. În îndeplinirea obligaţiilor şi răspunderilor ce le 
revin în situaţii ce criză/urgenţe fiecare dintre instituţiile 
menţionate dispune de propriile organe, resurse umane, 
materiale şi financiare, precum şi de strategia proprie de 
acţiune. Totuşi, se cuvine menţionată necesitatea concertării 
eforturilor lor şi a caracterului interdisciplinar al activităţii 
desfăşurate de către aceste instituţii în caz de criză/urgenţă;  
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4) legile referitoare la starea de urgenţă şi starea de 
asediu stipulează în ce constau obligaţiile şi răspunderile 
armatei în timpul instituirii acestor stări. Astfel, practic, 
armata intervine în situaţiile de urgenţă atunci când cei în drept 
o solicită şi în activităţi în care are priceperi, abilităţi şi 
deprinderi adecvate, precum şi mijloace tehnice utile 
îndeplinirii misiunilor încredinţate. La instituirea stării de 
asediu, competenţele şi răspunderile armatei, şi, implicit, şi ale 
autorităţilor militare sporesc şi se diversifică. De exemplu, 
legea amintită46 precizează că, la instituirea stării de asediu sau 
a stării de urgenţă, autorităţile militare, precum şi celelalte 
autorităţi publice au următoarele atribuţii şi răspunderi: să 
dispună depunerea temporară, la organele de poliţie de pe raza 
judeţului sau a municipiului Bucureşti, a armelor, muniţiilor şi 
materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi să procedeze 
la căutarea celor nedepuse în termenul stabilit, urmând ca la 
încetarea măsurii excepţionale, acestea să fie înapoiate celor în 
drept să le deţină; să dispună închiderea temporară a societăţilor 
care comercializează arme şi muniţii şi să instituie paza 
acestora; să efectueze controale asupra unor persoane sau 
locuri, când acestea se impun; să suspende temporar apariţia 
sau difuzarea unor publicaţii ori a unor emisiuni ale posturilor 
de radio sau de televiziune; să emită ordonanţe militare sau 
ordine, după caz. Această prevedere, de fapt, desemnează în ce 
constă exercitarea conducerii administrative a armatei în 
teritoriu şi prin ce modalităţi specifice se execută.  

Prin urmare, orice acţiune întreprinsă de autorităţile 
militare în timpul stării de asediu/stării de urgenţă are un temei 
legal, nefiind lăsat nimic la voia întâmplării. Totodată, se 
cuvine precizat că legile în vigoare elimină excesul de zel al 
oricărui militar – de la simplu executant la comandant - în 
îndeplinirea atribuţiilor încredinţate în caz de urgenţă sau criză. 

                                                 
46 Legea privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,  
M. Of. nr. 1052/12 noiembrie 2004, art. 7, (1).  
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4.2. Structuri instituţionalizate cu competenţe  
în gestionarea situaţiilor de criză şi de război 
 Gestionarea situaţiilor de criză şi de război este un 

proces complex, organizat, condus şi desfăşurat în conformitate 
cu prevederile actelor normative în vigoare referitoare la astfel 
de cazuri. La acesta contribuie, diferenţiat, interdependent, dar 
continuu, următoarele structuri: Parlamentul, Preşedintele şi 
Guvernul României, precum şi Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării. Guvernul dispune de ministere şi alte organisme care 
au competenţe diferite dar concrete în materie de gestionare a 
situaţiilor de criză şi de război.  

Parlamentul este „organul reprezentativ suprem al 
poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”47. În 
competenţa sa intră: declararea mobilizării totale sau parţiale; 
declararea stării de război; suspendarea sau încetarea ostili-
tăţilor militare; aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării; 
examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
În acest scop, Parlamentul elaborează şi adoptă legi referitoare 
la: regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor 
armate şi al stării de război; regimul stării de asediu şi al stării 
de urgenţă; organizarea guvernului şi a Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării; apărarea naţională şi colectivă; participarea 
forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român.   

Preşedintele României are următoarele atribuţii în 
domeniul apărării: este comandantul forţelor armate şi îndepli-
neşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării; declară, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 
mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate; în caz de 
agresiune armată îndreptată împotriva ţării, ia măsuri pentru 
respingerea agresiunii şi le aduce la cunoştinţă Parlamentului; 
instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă 
în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi 
solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.  

                                                 
47 Constituţia României, Bucureşti, M.Of. , 2003, art.61 (1). 
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 Guvernul României răspunde de organizarea activită-
ţilor şi de aplicarea măsurilor ce privesc apărarea naţională şi 
are următoarele atribuţii48:  

a) coordonează activitatea ministerelor şi a celorlalte 
autorităţi ale administraţiei publice pentru realizarea măsurilor 
de asigurare a capacităţii de apărare a ţării;  

b) asigură alocarea şi utilizarea, potrivit legii, a resur-
selor financiare şi materiale necesare organizării, înzestrării şi 
mobilizării forţelor armate, întreţinerii şi instruirii efectivelor, 
menţinerii în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului, 
precum şi realizării lucrărilor de investiţii pentru apărare;  

c) stabileşte obligaţiile ce revin ministerelor şi agenţilor 
economici din planul de mobilizare a economiei naţionale 
pentru primul an de război;  

d) asigură, din timp de pace, constituirea rezervelor 
materiale necesare pe timp de război, atât pentru nevoile 
apărării, cât şi ale populaţiei;  

e) conduce, prin prefecţi, activităţile specifice din judeţe 
şi din municipiul Bucureşti. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi 
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi 
securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii 
internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă 
militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau restabilire a 
păcii49.  

Statutul şi rolurile CSAT sunt definite diferit în Legea 
nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării („autoritatea administrativă auto-
nomă investită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi 
coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării 
şi siguranţa naţională”) şi Constituţia României (art.119 - 

                                                 
48 Legea 45/1994 privind apărarea naţională a României, actualizată 
până la data de 21 martie 2004. 
49 Constituţia României, M.Of. Bucureşti, 2003, art. 119.  
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Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi 
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi 
securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii 
internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă 
militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a 
păcii”) şi ele se referă la patru mari categorii de competenţe. 
Acestea privesc: competenţa de a analiza şi de a propune spre 
dezbatere şi aprobare altor instituţii ale statului anumite 
documente care vizează securitatea ţării şi ordinea de drept; 
competenţa de a aproba anumite documente şi măsuri de acelaşi 
gen; competenţa de a coordona anumite activităţi care ţin de 
integrarea României în structurile de securitate europene şi 
euro-atlantice; competenţa de a numi/revoca în/din funcţii, în 
cazurile stabilite de lege. Detaliile privind exercitarea concretă 
a acestor competenţe sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Ministerul Apărării Naţionale este un element struc-
tural esenţial în realizarea conducerii administrative a armatei. 
El reprezintă organul de specialitate al administraţiei publice 
centrale, care conduce şi desfăşoară, conform legii, activităţile 
în domeniul apărării ţării. Potrivit legii50, el are o serie de 
atribuţii şi responsabilităţi atât în timp de pace, cât şi în situaţii 
de criză şi de război. Acestea se referă la domeniile:  

 militar (elaborarea documentelor esenţiale privind 
apărarea ţării, înaintarea lor celor în drept pentru a fi aprobate, 
conducerea activităţii de pregătire a populaţiei, teritoriului şi 
economiei pentru apărare, instruirea militară şi educarea 
propriilor efective, a militarilor din rezervă etc.); 

 social (protecţia socială, condiţii decente de viaţă şi 
de muncă a personalului armatei, reconversia personalului 
disponibilizat, asistenţa medicală);  

                                                 
50 Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
(Lege nr. 346 din 21 iulie 2006, M. Of. nr. 654 din 28 iulie 2006) 
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 politic (drepturile politice ale militarilor şi 
personalului civil din armată);  

 economic (asigurarea veniturilor cuvenite din 
munca prestată pentru întreg personalul din armată);  

 cultural (crearea condiţiilor implicării şi participării 
personalului armatei la viaţa culturală a ţării, dar şi organizarea 
unei vieţi culturale specifice mediului militar); 

  de mediu (implicarea  în protejarea mediului 
înconjurător atât în timp de pace, cât şi de criză/război, educaţia 
personalului pentru a proteja mediul înconjurător);   

 Contribuţia la realizarea politicii externe a ţării 
(realizarea cooperării şi conlucrării cu armatele statelor aliate, 
de exemplu).  

În timp de pace, Ministerul Apărării Naţionale acţio-
nează în următoarele direcţii: a) constituirea structurii de forţe 
şi realizarea capacităţii de luptă a armatei pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice ce revin acesteia; b) înfiinţarea, desfiin-
ţarea, dislocarea şi redislocarea de unităţi şi formaţiuni; c) 
elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea ţării; 
d) apărarea drepturilor şi intereselor legitime proprii în 
raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, 
precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori 
străină, prin structuri proprii; e) încheierea tratatelor la nivel 
departamental şi a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării 
cu armatele altor state; f) coordonarea politicii şi activităţile de 
integrare în organizaţiile internaţionale la care România este 
parte, pentru structurile proprii, întreţinerea şi dezvoltarea rela-
ţiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state şi asigu-
rarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state; 
g) managementul informaţiilor pentru apărare, al activităţii de 
informaţii, contrainformaţii şi securitate militare, precum şi 
colaborarea cu serviciile/structurile de informaţii, contrainfor-
maţii şi securitate ale altor state sau organizaţii internaţionale la 
care România este parte; h) realizarea planificării integrate a 
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apărării; i) finanţarea şi asigurarea execuţiei bugetului propriu; 
j) instruirea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de specia-
litate a personalului în activitate şi în rezervă; k) informatizarea 
tuturor domeniilor sale de activitate; l) managementul resur-
selor umane, organizarea şi conducerea învăţământului militar; 
m) protecţia mediului în activităţile pe care le desfăşoară; n) 
organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii 
publice; o) emiterea regulamentelor specifice pentru organi-
zarea şi funcţionarea structurilor militare, a comitetelor şi 
consiliilor constituite pentru luarea deciziilor; p) creşterea cali-
tăţii vieţii personalului, asigurarea asistenţei religioase a perso-
nalului militar şi civil, precum şi a asistenţei sociale, medicale 
şi juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale; q) 
implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice şi a 
programelor de reformă a administraţiei publice; r) conducerea 
activităţilor de logistică; s) înzestrarea cu armament, tehnică de 
luptă, echipamente şi materiale specifice armatei, relaţiile cu 
industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale în 
domeniu; ş) coordonarea activităţii de comerţ exterior privind 
importul şi exportul de produse cu destinaţie militară, în 
condiţiile legii; t) aprobarea, în limita competenţei sale, a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii 
proprii, executarea lucrărilor de investiţii proprii, precum şi 
urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor 
de investiţii; ţ) mobilizarea armatei, constituirea forţelor de 
rezervă, rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor 
fizice la prestări de serviciu în interes public; u) editarea de 
publicaţii în domeniile proprii de activitate; v) cercetarea ştiin-
ţifică, invenţii şi inovaţii în armată, precum şi protecţia drep-
turilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării; 
x) controlul intern şi auditul public intern. 

Pentru îndeplinirea acestor competenţe, Ministerul 
Apărării Naţionale dispune de structuri subordonate51.   

                                                 
51 Vezi Anexa nr. 3, Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale.  
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4.3 Raporturile dintre armată şi celelalte structuri 

statale cu competenţe în gestionarea situaţiilor  
de criză şi de război 

Mecanismele după care se conduce o societate sunt, de 
regulă, reglementate prin legi adoptate de către organul 
legiuitor al ţării. În principal, legile stabilesc ordinea socială şi 
dau cadrul structural necesar conducerii societăţii, în consens 
cu valorile centrale ale acesteia. În acest context, raporturile 
armatei, ca instituţie a statului dotată cu cea mai importantă 
putere de distrugere aflată în mâinile unui grup relativ restrâns 
de reprezentanţi ai guvernului care nu sunt aleşi prin vot, şi 
celelalte structuri statale cu competenţe în materie de apărare şi 
securitate naţională şi colectivă sunt stabilite în conformitate cu 
legile ţării. Altfel spus, legile creează cadrul juridic adecvat 
iniţierii şi derulării acestor raporturi. Mai întâi, armata este 
supusă autorităţii civile, adică Parlamentului, Preşedintelui şi 
Guvernului care sunt aleşi prin vot. Această relaţie este definită 
prin Constituţia ţării şi ea este una de tip autoritar ierarhic. 
Altfel spus, ceea ce emană de la ele, desigur, în conformitate cu 
legile ţării, constituie o obligaţie şi semnifică supunerea 
conştientă şi voluntară a armatei, inclusiv a liderilor ei faţă de 
imperativele venite de la acestea. De la armată către aceste 
instituţii pleacă rapoarte prin care ele sunt informate cu diferite 
aspecte referitoare la maniera în care sunt îndeplinite misiunile 
şi sarcinile instituţiei militare la pace, criză şi război. În acest 
caz, obedienţa armatei se fundamentează pe însuşirea şi 
interiorizarea de către personalul acesteia a valorilor centrale 
ale societăţii în care ea fiinţează. Practic, valorile trebuie să fie 
o parte vie a culturii armatei, interacţionând cu valorile proprii 
mediului militar.  

Relaţionarea armatei cu celelalte instituţii ale statului cu 
competenţe în situaţie de criză, urgenţă sau război se face tot în 
conformitate cu legile ce reglementează activitatea specifică 
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unei situaţii sau a alteia în care se află la un moment dat ţara. 
De regulă, aceste relaţii sunt de tip funcţional, ceea ce înseamnă 
cooperare, colaborare şi întrajutorare reciprocă pe timpul 
participării tuturor structurilor menţionate la soluţionarea unei 
situaţii de criză, urgenţă sau război.  

Aceste relaţii funcţionale sunt descrise în legile ce 
reglementează activitatea specifică fiecărei situaţii în care se 
află ţara la un moment dat - pace, criză, urgenţă sau război. De 
exemplu, activităţile ce se întreprind de către fiecare structură 
statală cu competenţe pe timpul stării urgenţă şi al stării de 
asediu sunt specificate în legea ce reglementează acest 
domeniu52. Astfel, această lege precizează că, atunci când se 
constată existenţa unor pericole grave actuale sau iminente 
privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei 
constituţionale, Ministerul Apărării Naţionale sprijină forţele 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, la cererea acestuia, în 
baza aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în 
limitele şi condiţiile stabilite de acesta. Sprijinul se acordă, în 
acest caz, numai în misiuni pentru care Ministerul Apărării are 
pregătirea şi dotarea corespunzătoare.  

De asemenea, raporturile Ministerului Apărării 
Naţionale cu instituţii ale administraţiei publice, în cazul 
instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă sunt tot de 
cooperare şi colaborare. Astfel, deşi la instituirea stării de 
asediu sau a stării de urgenţă, unele atribuţii ale administraţiei 
publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice 
locale trec în competenţa autorităţilor militare şi a altor 
autorităţi publice, totuşi, autorităţile civile ale administraţiei 
publice continuă exercitarea atribuţiilor care nu au fost 
transferate şi au obligaţia de a acorda sprijin acestora. Aceasta 
semnifică instituirea, prin lege, a obligativităţii cooperării şi 

                                                 
52 Legea privind starea de asediu şi starea de urgenţă,  M. Of. nr. 1052 
din 12 noiembrie 2004. 
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colaborării tuturor autorităţilor publice civile şi militare pe 
timpul stării de asediu sau a stării de urgenţă.  

Acelaşi tip de relaţii funcţionale se instituie şi atunci 
când este vorba de raporturile dintre armată şi Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. La fel se 
pun problemele şi atunci când este vorba de relaţiile dintre 
Centrul Naţional Militar de Comandă şi celelalte structuri cu 
competenţe în materie de apărare şi securitate naţională şi 
colectivă sunt tot de natură funcţională, adică de cooperare şi 
colaborare53.  

Cooperarea şi conlucrarea dintre Ministerul Apărării 
Naţionale şi celelalte structuri cu atribuţii în materie de apărare 
şi securitate este una permanentă, adică în situaţie de norma-
litate dar şi în cea de anormalitate (criză, urgenţe, război).  

Astfel, în condiţii de normalitate, Ministerul Apărării 
Naţionale răspunde de înfăptuirea concepţiei fundamentale de 
apărare a ţării în domeniul militar, în care scop: a) analizează 
nevoile de apărare a ţării şi propune autorităţilor competente 
stabilite prin Constituţie şi alte legi, măsurile privind organi-
zarea şi înzestrarea armatei, pregătirea populaţiei şi a terito-
riului; b) asigură pregătirea comandamentelor şi instruirea 
efectivelor active şi din rezervă; c) organizează, din timp de 
pace, pregătirea de mobilizare a armatei şi populaţiei; face 
propuneri pentru declararea mobilizării generale sau parţiale şi 
conduce desfăşurarea acesteia; d) îndrumă şi controlează, prin 
Statul Major General, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, 
măsurile de pregătire luate de ministere, agenţii economici şi 
instituţiile publice, în scopul realizării producţiei şi a prestărilor 
de servicii pentru forţele armate, întocmirii lucrărilor de 
mobilizare la locul de muncă şi pregătirii teritoriului pentru 
apărare54. 

                                                 
53 Vezi Anexa nr . 4, Centrul Naţional Militar de Comandă.  
54Cf. Legea 45/1994 a apărării naţionale a României, actualizată până la 
data de 21 martie 2004). 
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În situaţii de criză, în raport cu caracterul crizei (internă 
sau internaţională) care afectează direct România, Ministerul 
Apărării Naţionale, prin subunităţile şi unităţile sale, poate 
participa, potrivit prevederilor legale şi în cooperare cu alte 
instituţii ale statului de drept, la următoarele acţiuni: sprijin 
logistic acordat Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
precum şi autorităţilor publice locale; prevenirea acţiunilor des-
tabilizatoare; neutralizarea elementelor terorist-diversioniste şi 
a altor formaţiuni ilegal înarmate; controlul căilor de acces la 
anumite obiective de importanţă strategică; prevenirea proli-
ferării armelor convenţionale şi de distrugere în masă; interven-
ţia în scopul protejării cetăţenilor şi a infrastructurii de bază; 
monitorizarea şi avertizarea strategică în adâncime cu forţele 
specializate; realizarea siguranţei strategice la frontieră şi la 
obiective de o importanţă vitală; stoparea traficului cu 
armament şi muniţii; limitarea şi înlăturarea efectelor 
dezastrelor.  

Analiza conţinutului şi naturii misiunilor armatei în 
situaţii de criză evidenţiază că acestora din urmă le sunt 
specifice atât sarcinile ce revin instituţiei militare în timpul 
stării de urgenţă (în totalitate), cât şi unele de pe durata stării de 
asediu.  
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Concluzii şi propuneri 
 
• Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 

sau război este înfăptuită în strictă conformitate cu Constituţia 
României şi a legilor referitoare la apărarea şi securitatea 
naţională şi colectivă.  

• Această conducere trebuie analizată, în condiţiile în 
care ea se exercită, pe două paliere, şi anume: conducerea 
administrativă a armatei de către instituţiile statale abilitate 
prin lege (Parlament, Preşedinte, Guvern, CSAT şi Ministerul 
Apărării Naţionale); conducerea administrativă a unor unităţi 
administrativ-teritoriale ale ţării de către autorităţile militare 
potrivit prevederilor legale. 

• Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 
şi de război interacţionează cu activităţile derulate de celelalte 
instituţii ale statului cu competenţe în materie de apărare şi 
securitate (naţională şi colectivă). Raporturile dintre armată şi 
celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în situaţii de criză sau 
război pot fi, în principal, de două feluri: autoritare de tip 
ierarhic şi funcţionale ( de cooperare şi conlucrare).  

• Activitatea de conducere administrativă a armatei se 
poate ameliora, în opinia noastră, dacă se pun în practică 
propunerile făcute în cadrul subcapitolelor 1.2 şi 3.5 ale 
prezentei lucrări şi a celei referitoare la punerea de acord a 
prevederilor Legii 415/2002 şi ale Constituţiei României 
privind statutul şi rolul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
În prezent, există unele deosebiri semnificative în maniera cum 
cele două acte normative definesc CSAT.  

• Conducerea administrativă a armatei în situaţii de criză 
şi de război suportă impactul concertat al unui sistem de factori 
determinanţi. Cunoaşterea acestora de către cei care, prin natura 
funcţiei, fac parte din echipa ce înfăptuieşte conducerea 
administrativă a armatei opinăm că este o necesitate absolută.  
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Anexa nr. 1 

 
 

Acronime 
 

CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CIDCP - Convenţia Internaţională privind Drepturile Civile şi 
Politice 
CPCS - Centrul de Planificare şi Conducere Strategică 
CSAT - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
CNMC - Centrul Naţional Militar de Comandă 
NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord  
SNMSU - Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor  de 
Urgenţă 
SMG - Statul Major General 
SMP - Societăţi Militare Private 
SSP – Societăţi de Securitate Private 
SPP - Societăţi de protecţie şi pază 
UE - Uniunea Europeană.  
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Anexa nr. 2 
 
 

Competenţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, potrivit legii, 

are următoarele atribuţii55: 
 a) analizează şi/sau propune, potrivit legii, promovarea: 

1. strategiei de securitate naţională a României; 2. strategiei 
militare a României; 3. strategiilor de ordine publică şi sigu-
ranţă naţională ale României, în raport cu răspunderile institu-
ţiilor abilitate; 4. datelor, informărilor şi evaluărilor furnizate de 
serviciile de informaţii şi de celelalte structuri cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale; 

b) la solicitarea Preşedintelui României, analizează şi 
propune măsuri pentru: 1. instituirea stării de asediu sau a stării 
de urgenţă în întreaga ţară ori în unele localităţi; 2. declararea 
mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate; 3. Respin-
gerea agresiunii armate îndreptate împotriva ţării; 4. declararea 
stării de război şi încetarea sa; 5. iniţierea, suspendarea sau 
încetarea acţiunilor militare;  

c) propune spre aprobare: 1. punerea în aplicare a planu-
lui de mobilizare a economiei naţionale şi a execuţiei bugetului 
de stat, pentru primul an de război; 2. măsurile necesare pentru 
apărarea şi restabilirea ordinii constituţionale;  

d) avizează proiectele de acte normative iniţiate sau 
emise de Guvern privind: 1. securitatea naţională; 2. Organi-
zarea generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atri-
buţii în domeniul securităţii naţionale; 3. organizarea şi funcţio-
narea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 4. pregătirea po-
pulaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare; 5. Propu-

                                                 
55 Legea nr. 415 din 27 iunie 2002 de organizare şi funcţionare a 
C.S.A.T., M.Of. nr.494 din 10 iulie 2002, art.4. 
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nerile de buget ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul secu-
rităţii naţionale; 6. alocaţiile bugetare destinate ministerelor şi 
serviciilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale; 7. condiţiile de intrare, trecere sau staţio-
nare pe teritoriul României a trupelor străine; 8. numirea în 
funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grad de general-
locotenent, viceamiral, similare şi superioare acestora;  

e) supune spre aprobare comandantului forţelor armate 
planurile de întrebuinţare a forţelor pe timp de pace, în situaţii 
de criza şi la război; 

f) aprobă: 1. orientările de baza în domeniul relaţiilor 
internaţionale privind securitatea naţională; 2. proiectele trata-
telor şi acordurilor internaţionale în domeniul securităţii naţio-
nale sau cu incidente în acest domeniu; 3. stabilirea de relaţii cu 
organisme similare din străinătate de către instituţiile şi 
structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; 4. 
completarea structurilor militare cu efective, potrivit statelor de 
organizare în timp de pace; 5. executarea alarmei de lupta 
pentru aducerea structurilor militare în starea care sa le permită 
trecerea, la ordin, la îndeplinirea misiunilor de luptă; 6. 
planurile de acţiune la declararea mobilizării şi la declararea 
stării de război; 7. planurile de acţiune la instituirea stării de 
asediu şi a stării de urgenţă; 8. proiectul planului de mobilizare 
a economiei naţionale şi proiectul bugetului de stat, pentru 
primul an de război; 9. planul verificării stadiului pregătirii 
populaţiei pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de 
mobilizare; 10. repartiţia numărului de recruţi încorporaţi pe 
instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale; 11. 
obiectivele de pregătire a teritoriului destinate asigurării nevo-
ilor operaţionale ale forţelor sistemului naţional de apărare; 12. 
nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de 
mobilizare; 13. programele multianuale privind înzestrarea for-
ţelor sistemului naţional de apărare; 14. Militarizarea, în 
condiţiile legii, a agenţilor economici a căror activitate este 
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nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării; 15. 
planul comun de intervenţie a unităţilor Ministerului Apărării 
Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru 
limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul naţio-
nal; 16. regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii 
speciale şi criteriile de repartizare a posturilor de abonat pentru 
utilizatorii acestor reţele; 17. structura organizatorică şi atribu-
ţiile Marelui Cartier General; 18. înfiinţarea funcţiei de coman-
dant militar subordonat Marelui Cartier General şi atribuţiile 
acestuia pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de război; 
19. persoanele şi obiectivele care beneficiază de protecţia şi 
paza Serviciului de Protecţie şi Paza şi normele privind protec-
ţia antiteroristă a demnitarilor romani şi străini, precum şi a 
altor persoane oficiale; 20. rapoartele şi informările prezentate 
de conducători ai organelor administraţiei publice, referitoare la 
securitatea naţională; 21. planurile generale de căutare a infor-
maţiilor prezentate de instituţiile şi structurile cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale; 22. principalele direcţii de acti-
vitate şi măsurile generale necesare pentru înlăturarea amenin-
ţărilor la adresa siguranţei naţionale; 23. structura organiza-
torică, efectivele şi regulamentele de funcţionare ale Serviciului 
Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de 
Protecţie şi Pază; 24. cheltuielile operative destinate realizării 
siguranţei naţionale; 25. normele privind planificarea, evidenta, 
utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative desti-
nate realizării siguranţei naţionale pentru instituţiile cu atribuţii 
în acest domeniu; 26. conturile anuale de execuţie bugetară a 
cheltuielilor operative destinate realizării siguranţei naţionale, 
ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, 
după aprobarea rapoartelor asupra activităţii desfăşurate de 
acestea; 27. înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea, 
în timp de pace, pe teritoriul naţional, a marilor unităţi militare 
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de la eşalonul brigada, inclusiv, în sus; 28. propunerile de 
acordare a gradului de mareşal, de general, amiral şi similare;  

g) coordonează activitatea de integrare în structurile de 
securitate europene şi euroatlantice, monitorizează procesul de 
adaptare a forţelor armate la cerinţele NATO şi formulează 
recomandări, în concordanta cu standardele Alianţei; 

h) numeşte şi revocă în/din funcţii, în cazurile şi 
condiţiile stabilite de lege; 

i) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege în 
domeniul apărării tarii şi al siguranţei naţionale. 
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Anexa nr. 3 

 
Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale  

şi competenţele acestora 
 
1. Departamentul pentru politica de apărare şi 

planificare: coordonează îndeplinirea obligaţiilor internaţio-
nale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare şi planifi-
carea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-
militară internaţională;  

2. Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi 
informare publică: coordonează relaţia cu Parlamentul şi 
activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă 
interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor de 
judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură 
relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile 
neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor 
normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea 
înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate 
străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi 
mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar 
al Ministerului Apărării Naţionale şi coordonează activitatea de 
soluţionare a problemelor sociale ale personalului. 

3. Departamentul pentru armamente: elaborează şi 
coordonează politicile de achiziţii în cadrul ministerului, în 
calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează 
relaţiile cu industria naţională de apărare, asigură manage-
mentul programelor de achiziţii pentru sisteme de armamente şi 
echipamente majore şi al contractelor aferente, precum şi al 
activităţilor de cercetare-dezvoltare, planifică şi desfăşoară 
activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamen-
telor, realizează supravegherea calităţii la furnizorii de echipa-
mente şi tehnică militară, coordonează activitatea de formare, 
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specializare şi perfecţionare a ofiţerilor de logistică în domeniul 
tehnico-ingineresc şi a altor specialişti necesari armatei, activi-
tatea de metrologie şi standardizare tehnică şi realizează 
controlul specific domeniului de competenţă pentru importurile 
şi exporturile de produse speciale.  

4. Statul Major General: asigură, conform legii, 
conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţe-
lor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea 
armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comanda-
mentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de specialitate a 
personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul 
carierei individuale a personalului militar, planificarea arma-
mentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea 
sistemului comandă, control, comunicaţii, computere, infor-
maţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi 
infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, 
asistenţa religioasă în Ministerul Apărării Naţionale şi înche-
ierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează 
valorile specifice culturii militare şi de educaţie civică; 
pregăteşte şi conduce structurile militare care participă la 
misiuni militare în afara teritoriului statului naţional. 

5. Secretariatul general: realizarea şi coordonarea 
lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relaţiilor şi 
circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între 
minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile negu-
vernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizează ela-
borarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevă-
zute de reglementările în vigoare; implementarea, monito-
rizarea şi evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, 
a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă 
ale administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de 
guvernare, precum şi a sistemului de control managerial; gesti-
onarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul 
apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre 
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ale acestora şi alte state, la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale.  

6. Direcţia generală de informaţii a apărării: asigură 
obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea 
informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi amenin-
ţările interne şi externe, militare şi nonmilitare, care pot afecta 
securitatea naţională în domeniul militar, coordonează aplicarea 
măsurilor contrainformative şi cooperarea atât cu serviciile/ 

structurile departamentale naţionale şi de informaţii, cât 
şi cu cele ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi 
organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi 
asigură securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi 
Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. 

Pentru culegerea de informaţii în teatrele de operaţii şi 
pentru lupta împotriva terorismului, Direcţia generală de 
informaţii a apărării poate avea în subordine structuri 
combatante.  

7. Direcţia management resurse umane: elaborează şi 
monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglemen-
tărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei 
individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură 
evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale. 

8. Direcţia financiar-contabilă: asigură  îndeplinirea 
sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului Apărării 
Naţionale în calitate de ordonator principal de credite. 

9. Direcţia instanţelor militare: asigură managementul 
funcţiilor militare la nivelul instanţelor militare şi acţionează, 
împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării 
Naţionale, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicţional 
militar cu cel din statele membre NATO.  

10. Corpul de control şi inspecţie: exercită atribuţii 
specifice de control general, conform legii, şi evaluarea acti-
vităţilor desfăşurate în Ministerul Apărării Naţionale, în baza 
ordinului ministrului apărării.  
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11. Direcţia audit intern: execută auditarea 
administrării patrimoniului şi utilizării fondurilor publice în 
Ministerul Apărării Naţionale, în concordanţă cu reglementările 
legale.  

 12. Direcţia medicală: coordonează asigurarea 
asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, implementează politica 
naţională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, 
elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale 
şi sanitar-veterinare.  
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Anexa nr. 4 
 

Centrul Naţional Militar de Comandă 
 
1. Misiune 
 Centrul Naţional Militar de Comandă (CNMC) este 

structura operaţională specializată, la nivel strategic, prin care 
şeful Statului Major General exercită comanda şi controlul 
operaţional asupra structurii de forţe a armatei pe teritoriul 
naţional sau în context internaţional. CNMC se constituie, din 
timp de pace, ca structură distinctă în subordinea şefului 
Statului Major General, coordonată de locţiitorul şefului 
Statului Major General. 

2. Domenii de responsabilitate  
1. Asistarea şefului Statului Major General pentru 

exercitarea comenzii şi controlului operaţional asupra structurii 
de forţe a Armatei. 

2. Coordonarea managementului fluxului informaţional-
decizional din domeniul operaţional pentru realizarea imaginii 
strategice integrate, în sprijinul procesului decizional 

3. Cooperarea cu structuri cu atribuţii similare din alte 
instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale pentru coor-
donarea participării forţelor şi mijloacelor Ministerului Apărării 
la managementul crizelor pe plan naţional şi în context 
internaţional. 

Responsabilităţile CNMC în domeniul asistării şefului 
Statului Major General pentru exercitarea comenzii şi 
controlului asupra structurii de forţe sunt:  

1. asigurarea condiţiilor pentru exercitarea de către şeful 
Statului Major General a conducerii operaţiilor/acţiunilor/ acti-
vităţilor curente din Armata României şi a participării armatei 
la operaţii multinaţionale; 

2. participarea la elaborarea de propuneri/cursuri de 
acţiune în sprijinul deciziei şefului Statului Major General 
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pentru conducerea operaţiilor curente şi pentru managementul 
crizelor; 

3. transmiterea ordinelor şi dispoziţiilor şefului Statului 
Major General în domeniul conducerii operaţionale; 

4. elaborarea de ordine şi dispoziţii pentru punerea în 
aplicare a deciziilor şefului Statului Major General; 

5. coordonarea şi controlul executării ordinelor şi 
dispoziţiilor şefului Statului Major General potrivit domeniilor 
de competenţă; 

6. monitorizarea şi coordonarea serviciului de luptă în 
armată; 

7. conducerea acţiunilor şi activităţilor forţelor şi 
mijloacelor din serviciul de luptă din Armata României. 

Responsabilităţile CNMC în domeniul coordonării 
managementului fluxului informaţional-decizional din dome-
niul operaţional pentru realizarea imaginii strategice inte-
grate în sprijinul procesului decizional sunt: 

1. monitorizarea desfăşurării acţiunilor/activităţilor 
curente din Armata României şi a participării armatei la operaţii 
multinaţionale în cadrul NATO/UE sau al unor coaliţii; 

2. participarea la monitorizarea situaţiei politico-
militare de la nivel naţional şi din zonele de interes stratetic 
pentru România în scopul sesizării apariţiei unor situaţii de 
criză de securitate;  

3. participarea la monitorizarea de mediu pentru sesi-
zarea apariţiei unor situaţii de criză de natura urgenţelor civile; 

4. realizarea şi actualizarea permanentă a imaginii 
stratetice integrate prin centralizarea şi integrarea într-o 
concepţie unitară a informaţiilor primite din mediul militar şi 
civil; 

5. evaluarea datelor de monitorizare şi participarea la 
elaborarea de propuneri pentru prevenirea şi avertizarea struc-
turilor din armată şi a celor cu care se cooperează; 
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6. informarea grupului de comandă al Statului Major 
General şi a factorilor de decizie din Ministerul Apărării 
Naţionale despre executarea operaţiilor/acţiunilor şi a altor 
activităţi curente din armată în sprijinul procesului decizional. 

3. Responsabilităţi de cooperare cu alte structuri cu 
atribuţii similare 

Responsabilităţile CNMC în domeniul cooperării cu 
structuri din compunerea altor instituţii şi organizaţii naţionale 
şi internaţionale cu atribuţii similare sunt următoarele: 

1. asigurarea desfăşurării fluxului informaţional-decizi-
onal specific conducerii operaţiilor curente şi managementului 
crizelor între Statul Major General şi comandamentele NATO/ 
UE, reprezentanţele militare naţionale la aceste structuri şi alte 
structuri similare din statele aliate sau cu care se cooperează; 

2. asigurarea coordonării acţiunilor forţelor Ministerului 
Apărării Naţionale cu cele ale structurilor acţionale aparţinând 
organizaţiilor şi instituţiilor civile, naţionale şi internaţionale, 
cu atribuţii în managementul crizelor, conform planurilor 
comune de cooperare; 

3. cooperarea cu structurile similare din celelalte insti-
tuţii publice centrale pentru pregătirea în comun în domeniul 
managementului crizelor, conform planurilor comune de 
cooperare; 

4. obţinerea şi emiterea autorizărilor şi avizelor de 
survol şi de aterizare pentru aeronavele de stat şi civile străine 
şi româneşti care desfăşoară activităţi de zbor în spaţiul aerian 
naţional şi pentru aeronavele de stat româneşti care efectuează 
zboruri în alte state. 

4. Documente ce reglementează activitatea structurii 
• Concepţia de organizare şi funcţionare a Centrului 

Naţional Militar de Comandă aprobată de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării; 
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• Ordinul ministrului Apărării Naţionale pentru imple-
mentarea concepţiei privind conducerea, comanda şi controlul 
în Armata României;  

• Dispoziţia şefului Statului Major General privind 
măsurile ce se vor lua pentru implementarea Concepţiei de 
conducere, comandă şi control din Armata României;  

• Planul de implementare a Concepţiei privind CNMC 
aprobat de Şeful Statului Major General;  

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Centrului Naţional Militar de Comandă la pace şi în situaţii de 
criză. 
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Anexa 5 
 
Calităţi fundamentale ale leadership-ului militar   
 

Calităţi 
fundamentale ale 
şefului militar  

Alte atribute 
necesare 

Factori indicativi ai 
randamentului 

Integritate 
Curaj 
Loialitate 
Altruism 
Autodisciplină 

Devotament 
Cunoştinţe 
Inteligenţă 
Perseverenţă 
Spirit de decizie 
Raţionament  
Vigoare fizică 

- Dă exemplu 
- Impune disciplina 
subalternilor săi  
- Acceptarea  
responsabilităţilor  
- Apărarea 
convingerilor 
personale  
- Analiza problemelor 
şi a situaţiilor  
 - Ia decizii  
- Delegă şi conduce 
- Supervizează  
- Dă seama de actele 
sale  
- Munceşte bine sub 
presiune 
- Asigură bunăstarea 
subalternilor săi 

 
 

Sursă: Le Leadership, http://www.dnd.ca/somalia/vol2/ 
v2c15f.htm, p.13 
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