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1. Consideraţii generale
Armata „reprezintă totalitatea forţelor militare regulate
ale unui stat”1 sau „ansamblul forţelor militare ale unei
naţiuni”2. Altfel spus, armata este o instituţie a statului care
poate folosi, în mod organizat şi legal, violenţa pentru
îndeplinirea misiunilor încredinţate. Ca organism specializat
pentru purtarea războiului, armata se compune din subunităţi,
unităţi şi mari unităţi de luptă, categorii de forţe şi genuri de
arme capabile, prin organizarea, dotarea şi instruirea lor, să
pregătească şi să ducă acţiuni militare terestre, aeriene şi
maritime cu caracter tactic, operativ şi strategic.
Armata este o instituţie cu un sistem propriu de
organizare, conducere şi ierarhizare, a cărei activitate se
desfăşoară în conformitate cu prevederile legilor statului,
regulamentelor militare, ordinelor şi dispoziţiilor comandanţilor
şi şefilor.3 Organizarea, caracterul şi evoluţia armatei sunt
determinate de un complex de factori.
Rolul esenţial al oricărei armate este îndeplinirea
necondiţionată a misiunilor constituţionale, precum şi a celor
derivate din calitatea statului respectiv de membru al unei
alianţe politico-militare.
După criteriul de recrutare a militarilor în termen
(soldaţi şi gradaţi) se disting următoarele tipuri de armate:
armată de masă; armată de profesionişti şi armată mixtă.
Armata de masă are caracteristic faptul că o parte
semnificativă a personalului său militar, adică militarii în
termen, execută serviciul militar obligatoriu. De fapt, ei ajung
1

în armată împotriva voinţei lor, prin aşa-numita conscripţie.
Ofiţerii şi subofiţerii vin în mod voluntar, alegând, în mod
liber, să devină militari de profesie. În prezent, acest tip de
armată este în declin. După 1970, la cele mai multe dintre
statele industriale avansate, îndeosebi la cele care dispuneau de
armament nuclear sau făceau parte dintr-o alianţă politicomilitară, noul trend în formatul organizaţional militar a fost
acela către forţe militare reduse numeric, complet
profesionalizate, gata de luptă permanent sau în timp foarte
scurt, cu o putere de intervenţie şi de lovire foarte mari.4
Armata de profesionişti se defineşte prin aceea că
întregul efectiv de militari a venit de bunăvoie să se angajeze în
instituţia militară şi toţi au o pregătire profesională specifică
posturilor şi funcţiilor pe care sunt încadraţi. Acceptarea sau
respingerea solicitanţilor se face potrivit unor criterii complexe
şi, de regulă, prin concurs. Ea este specifică statelor industriale
dezvoltate, care pot să se înzestreze masiv cu tehnică militară
modernă. Apariţia şi evoluţia armatei de profesie este un
răspuns adecvat la schimbările produse în mediul de securitate,
atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Armata mixtă reprezintă acel tip de instituţie militară în
care se întâlnesc atât militari de rând, proveniţi din conscripţie,
cât şi din voluntariat, pe lângă militarii de carieră (ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri). Proporţia în care se uzitează de o
modalitate de recrutare sau alta depinde de o serie de factori
economici, politici, sociali, demografici, militari, de starea şi
tendinţele de evoluţie ale mediului de securitate naţională,
zonală, regională şi globală. Un asemenea tip de armată se
întâlneşte şi la state cu un nivel de dezvoltare economică
ridicată, care aparţin sau nu unei alianţe politico-militare.
Profesionistul militar este o persoană înalt calificată,
caracterizată prin competenţă; responsabilitate şi spirit de

GEORGESCU, Haralambie, Dicţionar enciclopedic militar (A-B),
Bucureşti, Editura AISM, 1996, p.113.
2
SUMPF, Joseph et HUGUES, Michel, Dictionnaire de sociologie, Paris,
Librairie Larousse, 1973, p.23.
3
Lexicon militar, Bucureşti, Editura Saka, 1994, pp. 41-42.

SAVA, Nicu-Ionel ş.a., Armata şi societatea, culegere de texte,
Bucureşti, Editura InfoTeam, 1998. pp.12-13.
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corp.5 El este un expert având cunoştinţe şi abilităţi specializate
într-un domeniu semnificativ pentru activităţile umane.
Capacitatea sa de expertiză este rezultatul unei pregătiri
teoretice adecvate în diferite instituţii de profil şi a unei
îndelungate experienţe în domeniu. Altfel spus, profesionistul
este o autoritate recunoscută în domeniul său de activitate.
Expertiza sa stă la baza standardelor obiective de competenţă
profesională, folosite pentru departajarea profesionistului de
amator. Conţinutul intelectual al profesiei militare îi cere celui
în cauză să-şi dedice mult timp din viaţa sa profesională pentru
propria formare şi perfecţionare proprie. Durata necesară
formării abilităţii variază în raport cu poziţia în structura
ierarhică militară, de specificul funcţiei (postului) ocupate şi de
complexitatea tehnicii din dotarea armatei. Abilitatea
caracteristică militarului dobândită prin procesul de formare şi
perfecţionare este universală, în sensul că esenţa sa nu este
afectată de schimbări spaţio-temporale. Societatea acceptă ca
violenţa să fie folosită numai pentru scopuri recunoscute social,
ca fiind utile şi necesare. Ea are un interes distinct, permanent
şi general, în folosirea acestor abilităţi în scopul creşterii
propriei securităţi militare.
De asemenea, profesionistul este o persoană
responsabilă, fiind un practicant care lucrează într-un context
social şi care prestează un serviciu esenţial pentru societate. El
îşi asumă răspunderea pentru tot ceea ce întreprinde în calitate
de expert. De menţionat că responsabilitatea militarului de
profesie este una de tip social şi extrem de specială. Angajarea
expertizei sale constituie gestionarea eficientă a violenţei şi are
ca responsabilitate securitatea militară a societăţii globale.
Realizarea responsabilităţii presupune înalte abilităţi
profesionale, iar perfecţionarea acestora implică acceptarea
responsabilităţii. În mod firesc, responsabilitatea se angajează
faţă de stat şi naţiune.
5

Ibidem, pp.240-250.
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În acelaşi timp, profesionistul manifestă spirit de corp,
adică împărtăşeşte împreună cu ceilalţi colegi valorile comune
(mândrie, loialitate, încredere în sine, colegi şi grup, onestitate,
demnitate, onoare, disciplină, dăruire de sine, solidaritate etc.)
proprii grupului militar de apartenenţă, pe care îl socoteşte
deosebit, aparte de alte colectivităţi umane. Corpul profesional
al militarilor reprezintă o unitate socială autonomă, un grup
uman cu trăsături specifice. Admiterea în acest grup uman
special este permisă doar celor care îndeplinesc, cumulativ, un
set de criterii (vârstă, aptitudini, studii, conduită morală etc.) şi
care, apoi, parcurg un anumit stagiu de pregătire într-o instituţie
militară de învăţământ, în raport cu calitatea pe care o vor
dobândi (ofiţer, subofiţer, maistru militar, militar angajat pe
bază de contract).
În literatura de specialitate se menţionează că
„elementele esenţiale ale unui grup profesional sunt: a) un
sistem de pregătire; b) un corpus de cunoştinţe teoretice şi de
practici profesionale; c) coeziune de grup şi solidaritate; d) un
corpus de reguli etice şi un sens al responsabilităţii; e) un
mecanism de autoreglare.”6 Este evident că profesionistul
militar, prin caracteristicile sale definitorii, face parte dintr-un
asemenea grup uman deosebit.
Profesionalizarea armatei este un proces complex,
multidimensional, de lungă durată şi cu efecte diferite, sub
aspectul naturii lor. Acest proces presupune transformări
profunde la nivelul organizării, dotării cu armament şi tehnică
de luptă moderne, instruirii şi activităţii organismului militar,
schimbări acompaniate de implicaţiile corespunzătoare în
raporturile dintre armată şi societate (societatea politică,
societatea civilă, instituţii ale statului etc.), precum şi în diverse
compartimente ale vieţii sociale. Ea nu se reduce doar la
6
JANOWITZ, Morritz, Organizarea militară în societăţile industriale, în
volumul SAVA, Nicu-Ionel (coord.), Armata şi societatea, Bucureşti,
Editura InfoTeam, 1998, p.45.
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eliminarea conscripţiei, ca unica metodă de recrutare a
militarilor în termen, ci presupune: ridicarea continuă a
nivelului calificării profesionale, atât a militarilor de carieră
(ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), cât şi a militarilor angajaţi
pe bază de contract; o înaltă specializare, în consens cu
exigenţele funcţiei şi postului ocupate în organigramă, precum
şi cu caracteristicile tehnice ale aparaturii militare şi
mijloacelor de luptă; implicarea activă şi responsabilă a
personalului, pe toată durata serviciului militar, în tot ceea ce
face subunitatea sau unitatea în care este încadrat; respectarea
legilor ţării şi a celorlalte acte normative care reglementează
activitatea militară desfăşurată de către întregul efectiv, atât în
ţară, cât şi în afara acesteia etc.

Profesionalizarea Armatei României reprezintă o
necesitate obiectivă stringentă. Printre motivele unei asemenea
importante opţiuni politico-militare se numără şi următoarele:
realizarea cu succes a reformei din armată; 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;
considerente
demografice;
democratizarea
societăţii
româneşti; caracteristicile şi tendinţele de evoluţie ale
mediului de securitate naţională, zonală, regională şi globală;
reforma din armatele statelor membre ale Alianţei NordAtlantice.
Realizarea cu succes a reformei din armată. După 1989,
Armata României a intrat într-un amplu, multidimensional şi
continuu proces de reformă, prin înfăptuirea căruia s-a urmărit
şi se urmăreşte sporirea capacităţii acestei instituţii importante a
statului de a-şi îndeplini, în orice condiţii, misiunile

constituţionale ce îi revin şi a obligaţiilor asumate de ţara
noastră, pe plan internaţional. Totodată, reforma a reprezentat
una
dintre
condiţiile
realizării
compatibilităţii
şi
interoperabilităţii conceptuale şi acţionale cu armatele statelor
membre ale NATO. În modelarea sistemului militar românesc,
s-au avut în vedere modificările geopolitice şi geostrategice din
mediul internaţional de securitate, precum şi posibilele tendinţe
şi evoluţii în plan regional si global. Constituirea viitoarei
structuri a Armatei României, declanşată practic la începutul
anilor ’90, odată cu schimbările politice majore din societatea
românească, a trecut printr-un amplu proces de clarificări
conceptuale, structurale şi acţionale. Întreaga activitate
desfăşurată în Armata României a avut ca obiectiv fundamental
realizarea unei forţe robuste, suple şi flexibile, cu un înalt grad
de instruire şi cu posibilităţi reale de desfăşurare şi susţinere,
care să răspundă atât cerinţelor de apărare naţională, cât şi celor
de participare la apărarea colectivă, în strânsă corelaţie cu
posibilele ameninţări şi cu resursele la dispoziţie.
Restructurarea armatei a vizat continuarea procesului de creare
a unei structuri moderne, modulare, performante, eficiente,
compatibile cu cele din armatele statelor membre ale NATO.
Modernizarea Armatei României a vizat următoarele
direcţii de acţiune: revizuirea fundamentală a structurii de forţe,
pentru a răspunde cerinţelor noului mediu de securitate, precum
şi statutului de membru al NATO; redimensionarea structurilor
centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru
eficientizarea procesului decizional şi a acţiunilor în direcţia
restructurării şi modernizării Armatei României; asigurarea
susţinerii financiare, prin Bugetul de stat şi venituri extrabugetare, dimensionate şi fundamentate prin intermediul
sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare a
forţelor, activităţilor şi resurselor în MApN, pe baza programelor de constituire, modernizare şi pregătire a Armatei
României; realizarea unor structuri echilibrate de personal,
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precum şi eficientizarea modalităţilor de disponibilizare şi de
protecţie socială a acestuia.
Pentru o înţelegere corectă a procesului de restructurare
şi modernizare a armatei şi pentru perceperea reală a
dimensiunii acestuia, este necesar să se facă o scurtă trecere în
revistă a principalelor etape parcurse, de-a lungul acestei
perioade.
Astfel, între 1990 şi 2000, procesul de restructurare a
armatei s-a desfăşurat în trei etape şi a avut ca rezultat
reducerea efectivelor Armatei României de la 320.000 de
funcţii militare, în anul 1990, la 112.000 de funcţii militare, la
începutul anului 2005.
Prima etapă, 1990-1993, a avut ca obiective prioritare
ajustarea structurală, rapidă, a armatei, crearea noului cadru
legislativ pentru organizarea şi funcţionarea acesteia şi
declanşarea unor programe de modernizare şi înzestrare.
Etapa a doua, 1994-1996, declanşată prin semnarea
Documentului-Cadru al Parteneriatului pentru Pace şi prin
adoptarea primului ciclu de evaluare şi analiză în cadrul acestui
parteneriat – CICLUL I PART – s-a caracterizat prin
nominalizarea capabilităţilor pentru participarea la misiuni
NATO- PfP şi prin declanşarea procesului de realizare a
interoperabilităţii cu armatele statelor membre ale NATO, prin
asumarea a 19 obiective de interoperabilitate.
Etapa a treia, 1997-2000, marcată de conceptul
Parteneriatul Operaţional Intensificat, lansat la reuniunea de la
Sintra şi la summit-ul de la Madrid, a corespuns CICLULUI II
PART, în care procesul de realizare a interoperabilităţii a
continuat în adoptarea a 84 de obiective de parteneriat şi
interoperabilitate.
Cu toate eforturile depuse şi demersurile întreprinse, pe
fondul unor disfuncţionalităţi în procesul de decizie la nivelul
conducerii politice şi militare, la sfârşitul anului 2000
credibilitatea reformei militare a atins un punct critic, existând

discrepanţe între angajamente, realităţi interne şi resurse.
Argumentele strategice şi geopolitice de aderare la NATO erau
golite de substanţă, în condiţiile în care, din punct de vedere
material, ele nu puteau fi puse în aplicare printr-o angajare reală
la nivel regional sau global. S-a ajuns, practic, în situaţia în care
România îşi asuma tot mai multe angajamente pe plan extern,
dar în plan intern reforma se afla în stare latentă.
Etapa a patra, 2001-2004, a constituit perioada de
recuperare a rămânerilor în urmă şi revigorarea procesului de
reformă. Din cele 84 de obiective de parteneriat şi interoperabilitate, erau îndeplinite 1,5 obiective7, iar astăzi sunt
îndeplinite 60.
Dacă perioada 1997-2000 poate fi considerată una de
început şi de tatonări, perioada 2001-2004, se poate aprecia că
reprezintă o etapă de revigorare şi relansare a scopurilor pentru
îndeplinirea obiectivelor propuse, prin rezultatele obţinute în
înfăptuirea reformei. În continuare are loc o etapă calitativă în
derularea reformei Armatei României, şi anume transformarea
acestei instituţii, în consens cu procesul similar din armatele
celorlalte state membre NATO. Reforma şi transformarea
Armatei României reprezintă o necesitate pentru apărarea şi
securitatea naţională. Obiectivul principal al forţelor armate ale
României este acela de a deveni un element al stabilităţii şi
securităţii naţionale şi un aliat credibil, eficient. Participarea în
cadrul misiunilor internaţionale, în conformitate cu angajamentele politice şi militare asumate, reprezintă o prioritate şi o
garanţie pentru promovarea şi protejarea intereselor naţionale şi
a valorilor democratice. În acest context, este necesar ca finanţarea altor participări decât cele planificate să se facă separat de
bugetul alocat armatei.
Practic, realizarea reformei, la cei mai înalţi parametri,
permite armatei să se adapteze adecvat şi flexibil la schimbările
sociale, economice, culturale, politice, militare etc. profunde
7

11

Vezi Reformă şi integrare, http://www.presamil.ro/2004/43/
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din societatea românească, dar şi la cele produse în mediul de
securitate din zonă, regiune sau pe plan global. În prezent,
România este membru cu drepturi depline al Alianţei nordatlantice. În aceste condiţii, reforma din armata sa se
caracterizează prin: transparenţă; vizibilitate; continuitate;
finanţare selectivă, funcţie de obiectivele urmărite.8
Dar, reforma se face cu şi prin intermediul oamenilor de
care această instituţie dispune. O calitate înaltă a personalului
constituie o premisă a succesului reformei din armată, pe de o
parte. Pe de altă parte, sarcinile şi obiectivele9 propuse prin
reformă, proiectarea activităţilor specifice şi transpunerea lor în
practică impun, în mod obligatoriu, existenţa unui personal
militar calificat, la toate nivelurile ierarhice. De aici nevoia
profesionalizării armatei, atât prin perfecţionarea pregătirii
militare şi de specialitate a cadrelor permanente (ofiţeri şi
subofiţeri), cât şi printr-o instruire corespunzătoare a celorlalţi
militari. Mai precis, este vorba de înlocuirea treptată a
actualilor militari în termen cu militari angajaţi pe bază de
contract, care să poată acţiona în direcţia şi sensul pretinse de
obiectivele reformei din armată. Aceasta întrucât la succesul
reformei contribuie, într-o măsură însemnată, şi această
categorie de personal. Sarcini şi obiective complexe, vizând
transformări structurale şi de conţinut ale vieţii şi activităţii din
armată se pot îndeplini doar de oameni calificaţi corespunzător,
care ştiu să facă şi fac ceea ce le pretinde funcţia (postul) pe
care-l ocupă în structura militară, motivaţi superior, legaţi
sentimental de profesia pe care o practică şi care îşi vor petrece,

8
Gl. dr. MUREŞAN, Mircea, Armata României după reuniunea la nivel
înalt de la Praga, în volumul Integrarea euro-atlantică. Priorităţi postPraga, Bucureşti, Editura AISM, 2002, p.8.
9
Carta albă a securităţii şi apărării naţionale, Bucureşti, 2004, p.21;
MOŞTOFLEI, Constantin (coord.), România – NATO. 1990-2002,
Bucureşti, Editura Militară, 2002, pp.27-38.
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în mod voluntar, o parte însemnată din viaţă în instituţia
militară.
Înfăptuirea cerinţelor unor tratate internaţionale la
care România este parte. Începând cu 1990, România a semnat
o serie de tratate şi convenţii internaţionale cu privire la forţele
armate convenţionale în Europa.10 Potrivit acestor tratate şi
convenţii, pe care Parlamentul ţării le-a ratificat, Armata
României va dispune de un anumit număr de mijloace de luptă
– tancuri de luptă; vehicule blindate de luptă; piese de artilerie;
avioane de luptă; elicoptere de atac. Reducerea cantitativă a
acestor mijloace de luptă presupune şi reducerea efectivelor
care, în mod firesc, le-ar fi deservit. De aceea, atât diminuarea
efectivelor, cât şi a unor categorii de tehnică de luptă solicită
măsuri compensatorii, în ambele planuri (uman şi tehnic). Din
perspectivă umană, soluţia o constituie perfecţionarea pregătirii
profesionale a personalului militar care se va instrui şi,
probabil, va lupta folosind tehnica din dotare (atât cea existentă
modernizată, cât şi cea nou achiziţionată, în conformitate cu
programele în derulare). Altfel spus, este absolut necesară
înlocuirea cantităţii prin calitate, adică profesionalizarea tuturor
militarilor, nu numai a cadrelor active şi de rezervă,
concomitent cu dotarea cu tehnică de luptă modernă şi
armament, similare sub aspectul caracteristicilor tehnico-tactice
cu cele existente în armatele statelor membre ale Alianţei NordAtlantice.
Cerinţele impuse de statutul României de membru cu
drepturi depline al NATO. Ca stat membru al Alianţei NordAtlantice, România acţionează consecvent pentru asigurarea
compatibilităţii şi interoperabilităţii armatei naţionale cu
armatele celorlalte ţări partenere. În plus, a sporit cantitativ şi
calitativ participarea structurilor militare româneşti la misiuni
umanitare, misiuni de menţinere a păcii etc.11 Participarea
10
11

MOŞTOFLEI, Constantin, op. cit., pp.54-59.
Gl. dr. MUREŞAN, Mircea, op. cit., pp.14- 17.
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eficace şi eficientă la asemenea misiuni impune, în mod
obligatoriu, existenţa unor structuri militare formate exclusiv
din militari profesionişti, temeinic pregătiţi sub aspect teoretic,
cu deprinderi şi abilităţi care să-i facă compatibili cu militarii
aparţinând statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice.
Totodată, are loc o implicare mai substanţială, politică,
diplomatică şi militară a ţării noastre în efortul de stabilizare şi
normalizare a situaţiei din Balcani şi Caucaz, precum şi de
extindere a cooperării dintre statele din zona Mării Negre.
De asemenea, în plan intern se accentuează demersurile
celor în drept de a rezolva probleme ce ţin de însăşi esenţa
oricărei societăţi democratice, cum ar fi: funcţionarea
instituţiilor democratice; principiul separării puterilor în stat;
aplicarea consecventă a prevederilor constituţionale şi a legilor;
eficienţa administraţiei de stat, independenţa justiţiei. Un alt
criteriu, la îndeplinirea căruia se acţionează consecvent, îl
reprezintă promovarea stabilităţii interne şi a bunăstării prin
dezvoltare economică, justiţie socială şi atitudine responsabilă
faţă de protecţia mediului. În acelaşi timp, se acţionează, în
mod concertat, de către toate instituţiile abilitate prin lege, dar
şi ale societăţii civile, pentru combaterea şi diminuarea
fenomenelor de corupţie din societatea românească.
Înzestrarea armatei cu echipamente militare şi tehnică
de luptă moderne. Armata României este, în prezent, puternic
preocupată de înzestrarea subunităţilor şi unităţilor sale cu
echipamente, sisteme de arme şi tehnologie, care să-i asigure
superioritatea în toate tipurile de conflicte în care este posibil să
fie angajată, precum şi modernizarea tehnicii existente.
Aparatura, armamentul şi tehnica de luptă moderne, adică
suportul tehnic al combatanţilor solicită ca aceştia să fie
pregătiţi teoretic şi practic, astfel încât să fie în măsură să le
exploateze cât mai eficient şi eficace. Tehnica de luptă,
echipamentele şi armamentul cu care armata este dotată sau
urmează să fie înzestrată, potrivit programelor de achiziţie şi de

modernizare a tehnicii militare aflate în desfăşurare, impun
prezenţa unor profesionişti care să asigure o utilizare, o
întreţinere şi o întrebuinţare în luptă a acestora la nivelul
parametrilor tactico-tehnici proiectaţi. Dar, în armată
profesionişti nu pot exista decât prin profesionalizarea integrală
a acestei instituţii, prin trecerea de la serviciul militar
obligatoriu la serviciul militar bazat pe voluntariat, prin
pregătirea în instituţiile militare de învăţământ a celor care
optează pentru cariera şi/sau profesia militară. Cea mai
modernă tehnică de luptă este lipsită de valoare dacă personalul
care trebuie să o deservească nu dispune de suficient timp
pentru cunoaşterea, exploatarea şi mânuirea ei, nu este
corespunzător motivat material şi profesional să fie un luptător
desăvârşit. Totodată, costurile diverse, generate de mijloacele
de luptă moderne, sunt suficient de mari pentru a nu fi lăsate pe
mâna unor diletanţi. De aceea, în întreaga lume înzestrarea
armatelor cu tehnică de luptă modernă s-a făcut simultan cu
profesionalizarea personalului lor.
Eficienţa şi eficacitatea în acţiunea militară. Acţiunea
militară este un tip specific de acţiune umană, de care se
deosebeşte prin latura calitativă a componentelor sale. Ea
constituie obiectul de studiu şi pregătire practică la pace al
profesiei militare şi conţinutul reprezentativ al profesiei pe timp
de război. Totodată, acţiunea militară determină notele
specifice ale profesiei militare, în raport cu nivelul de
dezvoltare al societăţii, contextul social-istoric al vremii şi
apartenenţa sau nu la o alianţă politico-militară.
Armata de masă, produs al dezvoltării capitaliste a
societăţii, nu a urmărit profesionalizarea întregii resurse umane,
ci numai a corpului de comandă. Luptătorilor proveniţi prin
conscripţie li se asigura o instruire pentru luptă elaborată relativ
empiric, care le permitea să-şi îndeplinească sarcinile ce le
reveneau pe câmpul de bătălie. Lucrurile se schimbă odată cu
creşterea gradului de complexitate al armamentului cu care sunt
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dotaţi combatanţii şi al mijloacelor de luptă din înzestrarea
subunităţilor şi unităţilor militare. În plus, o tehnică de luptă
sofisticată presupune costuri ridicate la achiziţie, întreţinere şi
pentru
instruirea
efectivelor.
De
aici,
necesitatea
profesionalizării celor care urmează să se instruiască pe aceasta
şi să o întrebuinţeze în caz de război.
Totodată, planificarea, organizarea şi desfăşurarea luptei
armate duse cu astfel de mijloace solicită agenţilor decidenţi
înalte competenţe profesionale. În prezent, se asistă la o
accentuată cibernetizare şi matematizare a câmpului de luptă,
ceea ce presupune profesionalizarea armatei. De asemenea,
acţiunile de luptă se disting printr-o dinamică alertă, ceea ce
face necesară ţinerea lor sub un control strict, cu scopul de a
preîntâmpina o desfăşurare aleatoare a lor. Toate acestea
solicită dezvoltarea capacităţilor comandanţilor de a alege acea
formă de luptă care se estimează, pe temeiul unor criterii
riguros ştiinţifice, că va fi cea mai performantă variantă de
acţiune. Pe de altă parte, complexitatea luptei impune
coordonarea intervenţiilor agenţilor acţiunii militare în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite.
De regulă, conduita umană trebuie să fie adecvată
scopului propus a fi realizat. Aceasta impune, printre altele,
luarea în considerare a următoarelor aspecte: alegerea variantei
optime de acţiune să ţină seama de calităţile de profesionist ale
militarului; stăpânirea situaţiei de luptă; existenţa unui sistem
de norme care să reglementeze activitatea decizională şi
comportamentală pentru îndeplinirea unei misiuni.12
Considerente demografice. Populaţia României a scăzut
cu aproximativ un milion de persoane faţă de 1992, când s-a
efectuat penultimul recensământ, arată recenzia populaţiei
efectuată la 18 martie 2002. Tendinţa demografică s-a
modificat radical, revenindu-se practic la valorile existente în

1977, în condiţiile în care în perioada 1977-1992 s-a înregistrat
o creştere a numărului de locuitori ai României cu aproximativ
un milion de persoane. Astfel, în timp ce cu 13 ani în urmă pe
teritoriul ţării noastre se aflau 22.810.035 persoane, în 2003 (la
01 iulie) s-au înregistrat 21.733.556 de persoane, România
ocupând, din acest punct de vedere, locul nouă în Europa.
Evoluţia populaţiei, în ultimul deceniu, a fost
influenţată, în primul rând, de scăderea accentuată a natalităţii
şi, totodată, de soldul negativ al migraţiei externe, toate acestea
conducând la un ritm mediu anual de scădere a numărului de
locuitori de 0,5%. Spre exemplu, în comparaţie cu anul 1992,
când numărul mediu de copii născuţi vii care reveneau la 1000
de femei în vârstă de peste 15 ani se ridica la 1802, în 2002 sau născut numai 1648 de copii la 1000 de femei. Datele
recensământului relevă că România se confruntă în continuare
cu o accentuare a procesului de îmbătrânire demografică,
tendinţă cu profunde implicaţii la nivel social, economic etc.
Drept urmare, pe fondul scăderii natalităţii, se constată o
creştere a ponderii populaţiei adulte şi a celei vârstnice şi cu
precădere a celor peste 60 de ani. De asemenea, comparativ cu
anul 1992, în 2003, populaţia în vârstă de 0-14 ani reprezenta
16,7% din totalul populaţiei şi era în scădere cu 146600 de
persoane faţă de 1 iulie 2002. În aceeaşi perioadă, ponderea
populaţiei adulte de 15-64 de ani s-a menţinut constantă (68,6%
la 1 iulie 2002 şi 68,9% la 1 iulie 2003 din totalul populaţiei).
Mai mult, în ultimii 10 ani, ponderea persoanelor în vârstă de
60 de ani şi peste, raportat la mia de adulţi, a crescut de la 269
la 307, iar la 1000 de persoane adulte reveneau 586 de tineri şi
vârstnici, din care copiii sub 15 ani reprezentau mai puţin de
jumătate, adică 47,7%. 13
Având în vedere tendinţa actuală de creştere a
numărului de persoane în vârstă şi, totodată, scăderea ponderii
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tinerilor din totalul cetăţenilor din România, structura socioeconomică a populaţiei în 2003 continuă să confirme faptul că
populaţia activă şi ocupată este în scădere. Efectele pe care
procesul de îmbătrânire le are atât asupra desfăşurării vieţii
economice şi sociale, cât şi asupra evoluţiei demografice sunt
evidenţiate şi de raportul de dependenţă, adică proporţia dintre
populaţia cu vârste cuprinse între 15 şi 64 de ani şi persoanele
situate sub şi peste aceste limite. În 2002, la 1000 de persoane
active reveneau 1449 de persoane inactive. De asemenea,
tendinţa de reducere în ultimul deceniu a acestui raport este
cauzată şi de scăderea numărului copiilor care reveneau la 1000
de persoane adulte de la 373 în 1992 la 279 în 2002.
Toate aceste elemente demografice influenţează direct
şi semnificativ organizarea, mărimea, viaţa şi activitatea
armatei, precum şi resursele umane, materiale şi financiare pe
care societatea şi le poate permite alocării instituţiei militare. În
plan uman, este posibil să se asiste la o selecţie negativă atât a
militarilor de carieră, cât şi a militarilor angajaţi pe bază de
contract. Datorită resurselor materiale şi financiare, relativ
modeste, pe care economia naţională le poate pune la dispoziţia
armatei, aceasta trebuie să-şi calculeze cu foarte multă atenţie şi
rigurozitate necesarul de oameni, materiale, bani etc., în aşa fel
încât să fie în măsură să-şi îndeplinească misiunile încredinţate,
în ţară şi în afara ei.
Democratizarea societăţii româneşti. După 1989,
România a intrat într-un complex şi amplu proces de tranziţie
de la economia supercentralizată şi statul dictatorial, la
economia de piaţă şi statul de drept. Parcurgerea acestei
perioade va conduce la democratizarea societăţii româneşti,
ceea ce va trebui să se reflecte adecvat şi în modul de executare
a serviciului militar. Conscripţia nu este consubstanţială
democraţiei. Practic, ea nu a statuat o egalitate reală a
cetăţenilor ţării în ceea ce priveşte efectuarea serviciului
militar. Ea a permis ca armata să dispună de oameni mulţi cu

costuri reduse. (Aşa se explică, în mare parte, faptul că, înainte
de 1989, au existat unităţi şi mari unităţi care lucrau în
economia naţională, în mod permanent, precum şi participarea
unor detaşamente militare la muncile agricole. De fapt,
conscripţii reprezentau, în economia socialistă, o forţă de
muncă ieftină, disciplinată şi obedientă). Dimpotrivă, prin
modul concret de recrutare, conscripţia a permis apariţia şi
dezvoltarea inegalităţii tinerilor în executarea serviciului
militar. Prin lege, erau şi sunt încă exceptaţi o serie de tineri de
la conscripţie. În plus, o societate democratică oferă şanse egale
tuturor membrilor săi în toate domeniile de activitate.
Libertatea individului (sub toate aspectele) este o caracteristică
definitorie a unei astfel de societăţi. De aceea, renunţarea la
conscripţie şi trecerea la voluntariat în recrutarea întregului
personal al armatei este o dimensiune specifică noii etape de
dezvoltare socială a ţării noastre. În plus, acum se cere să se
ţină seama de atitudinea opiniei publice privind reducerea
cheltuielilor pentru apărare, în condiţiile creşterii densităţii
tehnologice în armată şi a aderării ţării la NATO şi UE.
Starea actuală şi tendinţele de evoluţie ale mediului de
securitate naţional, zonal şi regional. Mediul de securitate, ca
ansamblu a condiţiilor interne şi internaţionale, favorabile
dezvoltării individuale şi sociale, la nivel naţional, zonal şi
regional, se caracterizează printr-o relativă stabilitate, adică se
află în starea de normalitate. Riscurile şi ameninţările proprii
Războiului Rece au dispărut sau s-au diminuat considerabil.
Acum, altele sunt riscurile şi ameninţările la adresa securităţii
naţionale, zonale şi globale. Printre acestea se numără:
terorismul internaţional, crima organizată, traficul ilegal de
persoane etc. Apărarea faţă de acestea presupune adoptarea
unor strategii de securitate naţională, zonală etc., adecvate
noilor condiţii. Punerea lor în practică solicită existenţa unei
armate de profesie, în locul celei de masă.
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armată să conducă la realizarea compatibilităţii şi
interoperabilităţii cu acestea. Iar o dimensiune importantă a
reformei din armata acestor ţări, cât şi din a noastră o reprezintă
profesionalizarea instituţiei militare, adică recrutarea
personalului militar numai prin metoda voluntariatului.

O armată de profesionişti este, prin definiţie, suplă,
mobilă şi capabilă să intervină acolo unde interesele naţionale o
cer, adică nu numai în spaţiul naţional, ci şi în afara acestuia.
Cu alte cuvinte, este necesară constituirea unei forţe de
intervenţie rapidă, care să poată acţiona, în timp optim, acolo
unde mediul de securitate zonal, regional sau global o impune.
Ori, o asemenea forţă nu poate fi compusă decât din voluntari,
adică din profesionişti care ştiu ce au de făcut, fac şi îşi asumă
răspunderea pentru comportamentul lor, într-o situaţie sau alta.
În plus, asemenea structuri militare sunt înzestrate cu tehnică de
luptă modernă pe care combatanţii sunt instruiţi temeinic şi
motivaţi superior să o folosească la parametrii proiectaţi.
Reforma din armatele statelor membre ale Alianţei
Nord-Atlantice. Şi armatele ţărilor membre ale NATO se
restructurează, se modernizează etc., adică fac reformă în
vederea adaptării adecvate şi flexibile la transformările sociale,
economice, politice, militare, culturale, interne şi internaţionale.
De altfel, încetarea Războiului Rece, dispariţia Pactului de la
Varşovia odată cu prăbuşirea sistemului socialist din URSS şi
ţările europene aliate ei, revoluţia tehnico-militară, definirea
noilor misiuni ale NATO, ca alianţă politico-militară, au impus
derularea unei reforme în armatele tuturor statelor membre.
În aproape toate aceste ţări a fost elaborată aşa-numita
Cartă albă a guvernului (sau un document similar), în care s-au
publicat date privind tendinţele de evoluţie ale armatei
naţionale, atât în ceea ce priveşte efectivele pe categorii de
forţe, cât şi nivelul de înzestrare cu mijloace de luptă moderne.
Practic, o astfel de Cartă dă dimensiunile şi coordonatele
reformei din armată, precum şi informaţii privind misiunile pe
care această instituţie le va îndeplini în anii următori, atât ca
armată naţională, cât şi ca parte a unei alianţe politico-militare.
Ţara noastră, ca viitoare membră a Alianţei Nord-Atlantice,
trebuie să ţină seama de dimensiunile şi efectele probabile ale
reformei din armatele NATO, pentru ca reforma din propria

Profesionalizarea armatei se desfăşoară atât datorită
unor determinări interne, cât şi externe. Ca determinări interne
se pot menţiona: schimbarea regimului politic în România;
trecerea economiei româneşti la organizarea şi funcţionarea pe
temeiul principiilor economiei de piaţă; ieşirea dintr-o alianţă
politico-militară şi aderarea la alta; deficitul demografic;
democratizarea societăţii româneşti.
Schimbarea regimului politic. Reprezintă, fără îndoială,
principalul factor intern care a acţionat şi acţionează în direcţia
profesionalizării armatei. Orice regim politic, printre primele
măsuri pe care le adoptă, odată cu preluarea puterii în stat, sunt
şi cele privitoare la instituţia militară. În acest context, se
definesc misiunile armatei, modul de subordonare a acesteia
faţă de organul legislativ şi executiv, structura sa etc.
Definindu-şi, mai mult sau mai puţin exact, interesele şi
obiectivele urmărite, regimul politic îşi concepe şi
instrumentele prin care să le promoveze şi să le apere în
raporturile cu celelalte state ale lumii şi cu alte forţe interne
care ar dori să acceadă la putere în stat. Un asemenea
instrument îl constituie armata. Iar, o instituţie militară
puternică şi credibilă nu poate fi decât una în care dominanţi, ca
număr, sunt militarii de profesie. De aici, orientarea fermă a
puterii politice din stat spre crearea unei armate de profesie,
care să fie loială noului regim politic.
Trecerea economiei româneşti la economia de piaţă.
Principiile, normele şi valorile caracteristice unui tip sau altul
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3. Determinări ale profesionalizării armatei

de economie îşi pun pecetea pe tipul de armată ce fiinţează întrun stat. Procesul de trecere a economiei naţionale la economia
de piaţă impune ca toate activităţile umane să fie apreciate şi
din perspectiva rezultatelor raportate la eforturile, respectiv,
cheltuielile făcute. De acest mod de evaluare nu poate scăpa
nici instituţia militară care este una bugetară, adică
funcţionează pe banii contribuabililor, pe de o parte. Pe de altă
parte, într-o economie de piaţă, dominantă este proprietatea
privată. De aici, o serie de aspecte inedite privind pregătirea
populaţiei pentru apărare. Practic, într-o economie de piaţă totul
se apreciază prin prisma eficienţei economice, a rentabilităţii.
De aceea, se pare că o armată de profesie este, prin modul său
de organizare şi funcţionare, mult mai adecvată acestui tip de
economie decât una de masă.
Ieşirea dintr-o alianţă politico-militară şi integrarea în
alta. Ţara noastră, după 1989, a părăsit Tratatul de la Varşovia,
alianţă politico-militară din care a fost obligată să facă parte, ca
urmare a statutului său de stat aliat al URSS. Treptat, regimul
politic, instalat după decembrie 1989, a trecut la o altă orientare
şi în ceea ce priveşte alianţele politico-militare din care să facă
parte. Astfel, România decide, liber şi voluntar, să adere la
NATO, alianţă politico-militară capabilă să contribuie la
apărarea colectivă a membrilor săi. Aspiraţia legitimă a ţării
noastre de a dobândi statutul de membru al Alianţei NordAtlantice se cerea materializată printr-un set de măsuri adecvate
scopului propus. Una dintre aceste măsuri şi, poate cea mai
importantă, o reprezintă profesionalizarea forţelor sale armate.
Într-o alianţă de talia şi prestigiul NATO sunt primite doar
statele care îndeplinesc toate criteriile de aderare impuse prin
statutul respectivei organizaţii politico-militare.
Deficitul demografic. Datele recensământului populaţiei
efectuat în 2002 arată că, în cei 10 ani care s-au scurs de la cel
din 1992, România are cu peste un milion de locuitori mai
puţini. Scăderea populaţiei se datorează, în principal,

următoarelor cauze: creşterea mortalităţii; scăderea natalităţii;
emigrarea, în special, a tinerilor în căutarea unui loc de viaţă şi
de muncă mai bun decât pe meleagurile natale. Aceste cauze
conduc, în timp, la diminuarea resursei umane compatibile cu
executarea serviciului militar. Soluţia cea mai bună este
trecerea la profesionalizarea armatei. În acest mod, necesarul de
efective active şi de rezervă pentru armată se pot asigura, atât
cantitativ (scade numărul celor care trebuie să efectueze
serviciul militar), cât şi calitativ (se aleg doar cei care doresc să
devină militari şi care îndeplinesc cumulativ criteriile de
recrutare impuse de armată). În plus, voluntariatul asigură
efectivele necesare pentru o perioadă mai mare de timp (câţiva
ani) decât conscripţia, care aduce în armată tinerii pentru o
perioadă tot mai redusă de timp (de la un an şi patru luni, cât
era durata serviciului militar obligatoriu în 1989, s-a ajuns,
acum, la un an).
Democratizarea societăţii româneşti. Reprezintă un alt
factor determinant, cu un rol semnificativ în profesionalizarea
armatei. Specific societăţilor democratice este acordarea unor
drepturi largi populaţiei, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea
acesteia de unele obligaţii sociale. De aceea, executarea
serviciului militar nu mai este obligatorie, ci benevolă. Cu alte
cuvinte, cetăţeanul care îndeplineşte condiţiile legale de
efectuare a serviciului militar are libertatea să aleagă dacă va
servi ţara sub drapel sau nu. Într-o societate democratică,
opţiunea liberă a cetăţeanului în alegerea profesiei sau a
modalităţii în care îşi va servi ţara este susţinută prin lege şi
încurajată prin modalităţi specifice. În acest context,
profesionalizarea armatei corelează direct şi optim cu
democratizarea societăţii româneşti.
Printre determinările externe se numără şi următoarele:
asumarea conştientă şi liberă de către România a unor obligaţii
şi responsabilităţi privind securitatea zonală, regională şi
globală; semnarea de către ţara noastră a unor tratate şi
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convenţii internaţionale de reducere a efectivelor militare şi a
unor mijloace de categorii de luptă; participarea activă a unor
structuri militare româneşti la lupta împotriva terorismului
internaţional; satisfacerea deplină şi completă a cerinţelor de
compatibilitate a armatei ţării noastre cu armatele statelor
membre ale NATO, organizaţie politico-militară în care se
integrează şi România, din 2004.
Practic, după 1994, ţara noastră a început să-şi
orienteze, mult mai pregnant decât până atunci, opţiunile către
Occident în ceea ce priveşte alianţele politico-militare. Treptat,
atât prin acceptarea sa de a participa la executarea a diverse
misiuni sub egida ONU, în afara graniţelor naţionale, dar şi prin
soluţionarea unor probleme interne de natură socială,
economică, politică, etnică etc., România, din consumator de
securitate, devine contributor de securitate în zonă şi regiune. În
prezent, ea este ferm angajată în executarea de misiuni militare
şi nonmilitare pe plan internaţional, pe de o parte, şi îşi asumă
liber şi conştient o serie de responsabilităţi ca un membru de
drept al Alianţei Nord-Atlantice, pe de altă parte. Toate acestea
nu ar fi fost posibile însă fără o accentuare a procesului de
profesionalizare a armatei sale.
România, începând cu 1990, a semnat o serie de tratate
şi convenţii internaţionale privind reducerea efectivelor
militare şi a unor categorii de mijloace de luptă. Maniera
concretă în care, în timp, ţara noastră a răspuns afirmativ
angajamentelor asumate a făcut să-i crească considerabil
credibilitatea şi fermitatea opţiunilor sale politico-militare. De
exemplu, dacă se are în vedere doar reducerea efectivelor
militare, se poate constata că s-a acţionat consecvent în direcţia
respectării angajamentelor asumate. Astfel, de la circa 220.000
de militari în 1989 s-a ajuns la circa 112.000 în 2005. Într-o
manieră asemănătoare s-a procedat şi în ceea ce priveşte
reducerea numărului unor categorii de mijloace de luptă.14

Structuri militare româneşti se află, în prezent, în
diferite teatre de operaţiuni şi execută misiunile încredinţate de
ONU15, îndeosebi cele privind lupta împotriva terorismului
internaţional. Participarea activă la asemenea misiuni este
posibilă întrucât armata României a trecut la profesionalizarea
sa. Ducerea la bun sfârşit a tuturor misiunilor încredinţate
acestor detaşamente militare româneşti, fie independent, fie sub
comandă internaţională, a fost şi este posibilă, pentru că
efectivele participante sunt formate din militari profesionişti.
Cu alte cuvinte, militarii români: cunosc limba engleză, deci
sunt în măsură să comunice cu militari celorlalte state
participante la astfel de misiuni, sunt capabili să înţeleagă
ordinele şi sarcinile încredinţate, au o pregătire militară
adecvată (este făcută potrivit principiilor, normelor,
standardelor şi procedurilor NATO), au o pregătire de
specialitate corespunzătoare standardelor Alianţei NordAtlantice.
Armata României, prin aderarea ţării la NATO, în 2004,
a devenit o componentă a acestei alianţe politico-militare.
Dobândirea acestei calităţi s-a făcut prin îndeplinirea unor
cerinţe şi asumarea unor obligaţii privind apărarea colectivă,
caracteristică esenţială a Alianţei Nord-Atlantice. Prin
atitudinea şi comportamentul de până acum, ţara noastră a
dovedit că şi-a făcut în mod conştiincios „temele” privind
integrarea în structurile Nord-Atlantice. De pildă, s-a implicat
activ şi fără nici o reţinere în acţiunile Alianţei în lupta
împotriva terorismului internaţional, a efectuat o reformă reală
în armată, a trecut la profesionalizarea instituţiei militare şi şi-a
îndeplinit toate angajamentele luate privind mediul de
securitate naţional, zonal etc.

15
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MOŞTOFLEI, Constantin (coord.), op. cit., pp.55-58.
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Carta albă a securităţii şi apărării naţionale, Bucureşti, 2004, pp.2528.
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4. Dimensiuni ale profesionalizării armatei
Profesionalizarea armatei, ca proces, se caracterizează şi
prin desfăşurarea sa pe mai multe dimensiuni şi anume: umană;
structurală; materială; militară; normativă.
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.
În acest sens, se cer menţionate obiectivele prioritare
în domeniul resurselor umane, definite Concepţia privind
managementul resurselor umane şi a măsurilor incluse în
Programului Naţional Anual pentru Integrarea României în
NATO, iar din 2003 pe baza Calendarului de Definitivare a
Reformei, au fost: modernizarea sistemului de management al
carierei militare în consens cu teoria şi practica din armatele
moderne, membre NATO; reducerea efectivelor, concomitent
cu restructurarea personalului pe categorii de personal şi grade
militare, potrivit cerinţelor de interoperabilitate cu armatele
NATO în acest domeniu; profesionalizarea personalului în
acord cu standardele şi procedurile NATO; însuşirea limbii
engleze, ca premisă a asigurării participării personalului
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Armatei României în comandamente mixte NATO; reconversia
personalului militar disponibilizat, ca urmare a procesului de
restructurare a armatei.
Modernizarea sistemului de management al carierei
militare a fost realizată prin programe ce au vizat toate
componentele managementului resurselor umane ale apărării:
definirea posturilor, recrutarea şi selecţia personalului,
pregătirea şi evoluţia în carieră a acestuia, evaluarea şi
motivarea pentru profesia militară.
În domeniul posturilor, a fost adoptat modelul de
structurare pe grade militare, de tip piramidal. Pe baza acestui
model au fost elaborate principii şi norme de definire a
funcţiilor, utilizate la descrierea şi structurarea posturilor pe
corpuri de personal şi grade militare, menite să asigure: o
ierarhie a gradelor militare descrescătoare, de jos în sus, de tip
piramidal; raportul ofiţeri/subofiţeri către valoarea 1/3;
ponderea sublocotenenţilor, locotenenţilor şi căpitanilor în
totalul ofiţerilor, de peste 60%; ponderea sergenţilor,
sergenţilor majori şi plutonierilor în totalul subofiţerilor de
peste 50%16.
Pentru recrutarea şi selecţia personalului militar
profesionalizat a fost construit un sistem compatibil cu cel din
armatele NATO, format din 41 de birouri informare-recrutare –
câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti – şi trei
centre zonale de selecţie şi orientare care asigură, începând din
anul 1999, candidaţii cu potenţial adecvat pentru instituţiile
militare de învăţământ.
Realizarea principală în acest domeniu o constituie
punerea în aplicare, începând din anul 2001, a unui nou sistem
de management al carierei militare, ca urmare a modificării
Legii statutului cadrelor militare şi adoptării, prin Hotărâre a
Guvernului României, a Ghidului carierei militare. Acest
16

Vezi Comandor Victor BARBU, Restructurarea resurselor umane,
http://www.presamil.ro/SMM/2004/03-04
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sistem, compatibil cu cele din armatele statelor membre NATO,
adaptat la nevoile actuale şi de perspectivă ale Armatei
României, asigură transparenţă, şanse egale şi corectitudine în
promovarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor pe
treptele ierarhiei militare prin două instrumente esenţiale:
Ghidul carierei militare şi Comisiile de selecţie.
Ridicarea gradului de profesionalizare a armatei s-a
realizat, pe de o parte, prin creşterea ponderii militarilor
angajaţi pe bază de voluntariat, în totalul efectivelor armatei, iar
pe de altă parte, prin perfecţionarea sistemului de pregătire şi
instruire a personalului, astfel încât acesta să poată acţiona
potrivit cerinţelor acţiunilor militare la care armata noastră a
fost participant tot mai activ.
Referitor la structura personalului militar încadrat pe
bază de voluntariat, se remarcă evoluţia acestuia, în totalul
personalului militar de la 40 % în anul 1989, la 68 % în anul
200417. Această evoluţie a fost determinată, pe de o parte, de
reducerea militarilor de conscripţie, iar, pe de altă parte, de
crearea şi utilizarea unei noi categorii de personal
profesionalizat: militari angajaţi pe bază de contract.
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 profesie are o structură
suplă, care îi permite să îndeplinească misiunile încredinţate,
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. Aceasta din urmă este intens preocupată să dea de
„lucru” efectivelor relativ numeroase de militari în termen, care
vor fi angajate în diverse activităţi ce nu ţin de specificul
militar. De asemenea, organigrama subunităţilor, unităţilor şi
marilor unităţi dintr-o armată de profesie este adecvată
17

specificului misiunilor de executat. De pildă, subunităţile şi
unităţile 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 plus, militarii de profesie, fiind plătiţi mult mai bine
decât cei rezultaţi din conscripţie, sunt puşi să efectueze doar
sarcini calificate şi în consens cu atribuţiile postului (funcţiei)
ocupat în armată. Aceştia nu se pot folosi ca mână de lucru
ieftină în subunităţi şi unităţi, aşa cum se apelează frecvent la
cei ajunşi în armată pe calea conscripţiei. În acelaşi timp,
armata de profesie adoptă o structură în deplin consens cu
principiile economiei de piaţă. Ea nu-şi poate permite să
angajeze efective decât în limita fondurilor alocate, în bugetul
apărării, pentru resursa umană. Totodată, structura armatei de
profesie din ţara noastră trebuie să ţină 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 ) etc.
Dotarea cu bunuri materiale a armatei de profesie
trebuie să ţină 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

Idem.

29

30

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 de profesie, ca instituţie cu misiuni specifice în statul
de drept. Ca variabile principale ale acestei dimensiuni sunt
procesele şi fenomenele generate de materializarea prevederilor
strategiei militare naţionale, strategiei militare a fiecărei
categorii de forţe armate, operaţiilor militare şi aspectelor
tactice ale luptei. Toate acestea, în cazul armatei de profesie,
dobândesc sensuri noi, derivate din specificul organizării şi
activităţii acestei instituţii, constituită 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 de profesie se aseamănă cu celelalte instituţii
(întreprinderi, organizaţii etc.), dobândind o anumită distanţă de
naţiunea din care face parte. La accentuarea acestei trăsături o
contribuţie însemnată, are participarea unor structuri ale
armatei de profesie 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,
regulamente, ordine, dispoziţii, instrucţiuni) prin care se
stabilesc coordonatele şi parametrii de existenţă şi funcţionare
ai armatei de profesie. Organizarea, conducerea şi desfăşurarea
activităţii 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.
Totodată, ca o continuare firească a legilor care reglementează
activitatea şi viaţa din unităţi şi mari unităţi, organele

competente elaborează şi emit strategii (de exemplu, strategia
de securitate naţională, strategia militară), doctrine,
regulamente, instrucţiuni etc. Toate aceste documente se impun
a fi gândite şi întocmite pentru a servi cât mai bine unei armate
de profesie. De asemenea, ele se cer elaborate în deplin consens
cu prevederile actelor normative similare din ţările cu care
România colaborează ca membră a NATO. 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.
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 naţională de securitate, acestea se vor
răsfrânge, într-o manieră specifică, şi asupra celorlalte
dimensiuni ale profesionalizării armatei.
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5. Coordonate ale strategiei profesionalizării armatei
Profesionalizarea Armatei României se întemeiază pe o
strategie flexibilă, în sensul conceperii sale ca pe un sistem
deschis, capabil de feedback. Această strategie a permis
adoptarea unei atitudini constructive în ceea ce priveşte
procesul realizării unei armate de profesie. S-a început prin paşi
mici, dar fermi. Astfel, s-au desfiinţat organele şi organizaţiile
de partid din armată, ca o premisă a asigurării neutralităţii

politice a instituţiei militare. Apoi, s-a creat o nouă categorie de
personal militar activ şi anume militari angajaţi pe bază de
contract. Aceştia au fost încadraţi, la început, pe diverse funcţii
de militari în termen şi de gradaţi, ulterior şi pe alte posturi.
Concomitent cu înfiinţarea acestei noi categorii de
militari profesionişti s-a acţionat, cu consecvenţă şi hotărâre, în
direcţia definirii, cu claritate şi rigurozitate ştiinţifică, a
statutului cadrelor militare, active şi în rezervă, a modalităţilor
de promovare în carieră, de părăsire a sistemului şi de
reintegrare în mediul de viaţă şi activitate civile. În acest
context, se cuvin menţionate eforturile de elaborare a strategiei
de securitate naţională, a strategiei militare, a diferitelor
doctrine (ale categoriilor de forţe armate, a diverselor operaţii
etc.), a noilor regulamente generale etc., ca un pas esenţial în
crearea cadrului normativ de înfiinţare şi funcţionare a unei
armate de profesie.
Ulterior, profesionalizarea armatei noastre a dobândit
noi valenţe prin participarea activă la: misiuni umanitare;
misiuni de menţinere şi impunere a păcii; activităţi organizate
în cadrul oferit de PfP; lupta împotriva terorismului
internaţional. Aderarea României, în 2004, la Alianţa NordAtlantică a accentuat procesul de profesionalizare a armatei
sale, datorită demersurilor de îndeplinire integrală a criteriilor şi
exigenţelor impuse de integrare, dar şi a clarificării interne
asupra dimensiunilor instituţiei militare, a conţinutului şi naturii
misiunilor sale, în ţară şi în afara acesteia. În prezent, se discută
despre Forţa Obiectiv 2007, revizuită fundamental, ca fiind
modelul, varianta optimă, momentan, pentru Armata României,
ca alcătuire (organigrama fiecărei categorii de forţe, a fiecărei
unităţi şi mari unităţi de luptă), efective (generale, pe categorii
de personal, pe unităţi), dotare cu armament şi tehnică de luptă.
În concluzie, se poate afirma că principalele coordonate
ale strategiei profesionalizării armatei ţării noastre au fost:
adoptarea de măsuri concrete prin care instituţia militară a

Există o modalitate atemporală de tratare a armatelor de
profesionişti: cea care constă în a se interesa de problemele de
recrutare, de fidelizare a personalului, în rândul militarilor de
rang inferior (al soldaţilor şi gradaţilor) şi ecartul între ceea ce
s-a dorit şi ceea ce s-a realizat, al consecinţelor structurale ale
profesionalizării, al schimbărilor de aşteptat în cultura militară
şi raportul armată-societate.
Dar, înapoia acestor chestiuni clasice, se profilează
astăzi altele ce ţin de contextul extern şi intern pe care îl
cunoaştem de câţiva ani. Acest context nou, cel al misiunilor
cele mai probabile, al nevoilor pe care le induc, al principiilor
de gestionare şi de organizare ce decurg din aceasta, dar şi al
constrângerilor resurselor şi a unui climat general care vizează
o utilizare optimă a banului public, modifică în profunzime
datele problemei. Şi, în al doilea rând, direcţia în care această
conjunctură conţine concepţiile şi planificarea ce antrenează
armatele de profesionişti existente şi cele în curs de constituire.
O armată de profesionişti este prizoniera pieţei muncii,
care condiţionează pentru o parte deloc neglijabilă recrutarea şi
fidelizarea personalului său. Profesionalizarea nu afectează
decât în mod marginal ofiţerii, problema pusă este în mod
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devenit neutră din punct de vedere politic; crearea cadrului
legislativ adecvat unei armate de profesie; elaborarea diferitelor
strategii, doctrine şi regulamente; pregătirea unor structuri
militare capabile să participe, cu succes, la misiuni, atât în ţară,
cât şi în afara ei; elaborarea unei game diverse de programe.
Întregul demers al profesionalizării armatei a urmat un curs
firesc, atent elaborat şi îndeplinit pas cu pas, în conformitate cu
programele flexibile adoptate în acest scop, dar şi cu
obiectivele majore stabilite de către factorul politic-aderarea la
Alianţa Nord-Atlantică şi integrarea în U. E.
6. Concluzii şi propuneri privind profesionalizarea armatei

esenţial cea a militarilor de rând (soldaţi şi gradaţi) şi indirect
cea a subofiţerilor, acolo unde aceştia din urmă nu cunosc, ca în
Franţa, recrutarea directă. Această constrângere impune
gestionarilor recursul la modelele economiei muncii, care nu se
distinge deloc de cele puse în practică de întreprinderi, şi
aceasta deşi armatele sunt obligate să se întinerească, deci să-şi
reînnoiască constant baza lor pentru a menţine o piramidă a
vârstelor adaptată la misiunile militare. Ea conduce la o
recrutare potenţială şi la definirea unui stil atractiv de
prezentare pe piaţă, definire care nu va fi fără dilema: trebuie
şterse asperităţile profesiei armelor, pentru a le ascunde
asumându-şi riscul decepţiei candidaţilor, drept urmare, şi să se
expună la puternice rate de atracţie sau dimpotrivă să le
prezinte înainte, expunându-se riscului de a atrage doar o
clientelă socială şi culturală tip şi care nu răspunde decât
imperfect la cerinţele cantitative şi calitative?
De asemenea, ea se preocupă de reinserţia personalului
cu traiectorie scurtă, pentru a evita ca reconversiile
problematice în număr prea mare să nu se resimtă negativ, prin
bucla de retroacţiune sau efectul de bumerang, asupra recrutării
iniţiale, dar şi pentru a se da mijloacele de reţinere în serviciu a
celor a căror formare a fost costisitoare pentru armată.
Instituţie publică, armata trebuie, de altfel, să vegheze la
legitimitatea sa şi să prezinte o imagine nu prea îndepărtată de
aşteptările populaţiei, care, fără aceasta, nu se mai recunoaşte în
ea, dincolo de câteva subiecte speciale - disciplină,
disponibilitate, dimensiune comunitară, risc şi disconfort,
neutralitate politică - care condiţionează eficacitatea
operaţională şi sănătatea relaţiilor civil-militare într-o
democraţie liberală şi, care, în această calitate, sunt în general
înţelese şi acceptate atât de militari, cât şi de populaţia ţării. O
compoziţie socială prea puţin reprezentativă poate avea aceleaşi
efecte şi poate obliga la corective. În alţi termeni, deşi
profesionalizarea este uneori sinonimă cu tentaţia de a
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„remilitariza” armata, rata de dependenţă materială şi simbolica
unei armate de profesionişti, relativ la societatea în care
fiinţează, este astfel că influenţa civilă poate adesea aici să fie
mai puternică decât sub conscripţie. Diviziunea muncii,
caracterul minoritar al locurilor de muncă de combatanţi puri,
recursul la metode şi tehnici care nu diferă esenţial de cele
folosite în civil, împrumutul din exterior al modelelor de
comportament conform specialităţii, influenţa conjuncturilor şi
a familiilor dornice să ducă o viaţă normală, tendinţa generală a
individualismului, toate acestea merg în acelaşi sens. Ceea ce,
fie spus în trecere, se adaugă la gradul ridicat al integrării
sociale şi culturale a corpurilor ofiţerilor contemporani şi
climatului socio-politic de ansamblu, suficient în zilele noastre
să ridice întregul caracter plauzibil a asociaţiei între armata
profesionistă şi riscul pretorian18.
Profesionalizarea armatei ţării noastre reprezintă o
necesitate. România, în constituirea unei armate de profesie,
poate urma calea tradiţională, adică cea pe care au parcurs-o
deja statele care au renunţat la armata mixtă sau de masă. În
acest caz, este absolut necesar să se definească cu claritate
modul în care se vor selecţiona, forma, instrui şi perfecţiona
profesional militarii angajaţi pe bază de contract. Aceasta
întrucât problema militarilor de carieră (ofiţeri, maiştri militari
şi subofiţeri) este corect soluţionată (există cadrul normativ
legal, experienţa suficientă, baza materială corespunzătoare,
motivaţia pentru profesia de ofiţer, maistru militar şi subofiţer,
programele pentru reconversia celor care părăsesc sistemul din
motive independente de voinţa lor).
Pentru militarii angajaţi pe bază de contract se cer încă
definite cu claritate şi statuate în acte normative (legi, hotărâri
de guvern, ordine, regulamente etc.): statutul şi rolul lor în
armată; drepturile şi obligaţiile lor ca profesionişti; criteriile de
18
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selecţie şi recrutare; formele de pregătire şi perfecţionare
profesională; durata primului contract şi a celor ulterioare;
limita de vârstă la angajare şi la părăsirea obligatorie a
sistemului; modalităţile de reconversie; condiţiile trecerii în
rândul militarilor de carieră (aptitudini, vârstă, studii - felul şi
natura acestora, stare civilă etc.); funcţiile pe care le pot ocupa
în structurile militare ale armatei.
În acest context, ar fi absolut necesară adoptarea
următoarelor măsuri de către cei în drept:
- adoptarea statutului militarilor angajaţi pe bază de
contract şi înaintarea acestui document Parlamentului pentru
dezbatere şi adoptare;
- elaborarea unei metodologii de recrutare şi formare
profesională a acestei categorii de militari. Este vorba de un act
normativ de tipul celui existent pentru militarii de carieră, adică
de un ghid al militarului angajat pe bază de contract. Acest ghid
ar trebui să prevadă: cum se recrutează aceşti militari (cine şi pe
ce bază face acest lucru); ce condiţii se cer îndeplinite de cei
care vor să devină militari angajaţi pe bază de contract (vârstă,
domiciliu, studii, calificare profesională, aptitudini, stare de
sănătate etc.) şi unde se pot informa cei care sunt interesaţi de
serviciu ca militar voluntar; ce funcţii pot ocupa aceşti militari
şi pentru cât timp; condiţiile părăsirii sistemului militar;
modalităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale pe timpul
serviciului militar;
- stabilirea condiţiilor ce se cer îndeplinite de către
aceşti militari pentru a fi cuprinşi în programele de reconversie
la trecerea în rezervă, fie la împlinirea vârstei maxime admise,
fie în cazul disponibilizării, ca urmare a desfiinţării unităţii
militare respective;
- constituirea unor centre de instrucţie în care să se
formeze, din punct de vedere profesional, tinerii care doresc să
devină militari angajaţi pe bază de contract. Este cunoscut
faptul că după 2007 se va renunţa la serviciul militar

obligatoriu. Prin urmare, în scurt timp nu va mai exista
posibilitatea selecţiei militarilor angajaţi pe bază de contract din
rândul tinerilor care au efectuat stagiul militar obligatoriu. De
aici necesitatea stabilirii unui alt sistem de recrutare a celor care
doresc să se angajeze cu contract în diferite unităţi militare, dar
ca personal militar, nu civil. În vederea eliminării relativ rapide
a cazurilor de incompatibilitate între calităţile tânărului care
vrea să devină militar voluntar angajat cu contract şi exigenţele
instituţiei, ar trebui ca primul contract de angajare să dureze
doar până la absolvirea cursului de formare profesională.
Tinerii care obţin rezultate ce îi recomandă ca posibili buni
militari vor putea fi angajaţi, mai întâi, pentru un an. Dacă prin
rezultatele şi conduita sa tânărul dovedeşte aptitudinile necesare
unui militar de profesie şi, în acelaşi timp, nevoile armatei o
impun, atunci acesta poate fi angajat pe o funcţie adecvată pe o
durată mai mare (conform prevederilor legale, pe care va trebui
să le cunoască şi tânărul încă de la prima angajare definitivă);
- elaborarea şi adoptarea unui act normativ care să
reglementeze condiţiile trecerii militarului angajat pe bază de
contract într-o altă categorie de personal militar (vârstă,
aptitudini, rezultate în muncă, conduită morală, studii, stare
civilă, după cât timp de serviciu ca militar angajat cu contract şi
în ce grup de militari de carieră poate accede - ofiţer, maistru
militar şi subofiţer sau numai în rândul subofiţerilor etc.); este
necesar să existe un act normativ care să reglementeze modul
în care militarul angajat pe bază de contract poate ocupa o
funcţie de: soldat (luptător profesionist); gradat sau subofiţer.
Totodată, aceste centre de instrucţie se pot folosi atât pentru
pregătirea rezerviştilor (soldaţi şi gradaţi), cât şi pentru
reconversia militarilor angajaţi pe bază de contract, atunci când
părăsesc sistemul prin disponibilizare, prin organizarea unor
cursuri de calificare într-o meserie solicitată pe piaţa muncii (de
exemplu, operator calculator, conducător auto sau altele pe care
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centrul le poate organiza, datorită bazei materiale existente şi a
personalului didactic calificat disponibil).
România îşi poate crea o armată de profesie suplă, dinamică şi
de o mărime corespunzătoare posibilităţilor economiei
naţionale, pe de o parte, şi naturii misiunilor pe care le va
îndeplini ca stat membru al NATO, pe de altă parte. În prezent,
se discută despre Forţa Obiectiv 2007, revizuită fundamental,
care va include în rândurile sale circa 90.000 de militari
profesionişti (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari
angajaţi pe bază de contract) şi 28.000 de civili.
Datorită limitelor obiective ale resurselor demografice,
materiale şi financiare de care dispune ţara noastră, poate ar fi
necesară orientarea spre o strictă specializare a efectivelor
militare. Cu alte cuvinte, este necesar ca România să aleagă
anumite arme şi specialităţi, în care, pe de o parte, are tradiţii
importante (trupe speciale, vânători de munte, geniu, NBC etc.)
şi posibilităţi de a le înzestra cu mijloace de luptă de ultimă
generaţie, pe de altă parte. În acelaşi timp, această opţiune ar
trebui să ţină seama atât de nevoile reale ale NATO privind
mărimea unor efective ce aparţin unor arme şi specialităţi, în
consens cu natura misiunilor ce urmează a fi îndeplinite în
diferite teatre de operaţii de către structurile militare româneşti,
cât şi de necesităţile de apărare naţională.
De asemenea, poate ar fi necesară efectuarea unor
campanii sistematice de publicitate în scopul cunoaşterii de
către toţi tinerii interesaţi a ofertei MApN privind serviciul
militar pe bază de voluntariat. În acest context, ar trebui avute
în vedere următoarele aspecte: ce specialităţi militare sunt
necesare şi, prin urmare, sunt căutate pe piaţa muncii; condiţiile
şi criteriile de dobândire a calităţii de militar angajat cu contract
în armată; avantajele angajării ca militar voluntar profesionist;
obligaţiile şi drepturile militarului angajat pe bază de contract;
posibilităţi de evoluţie profesională în armată.

Rezerva de militari (soldaţi şi gradaţi), pentru situaţii de
criză, se poate asigura cu cei care au lucrat ca militari angajaţi
cu contract în armată. Pe de altă parte, se pot concepe programe
sportive adecvate pentru tinerii care nu vor să se angajeze ca
voluntari în armată. Asemenea programe ar asigura:
cuprinderea tuturor tinerilor şi tinerelor apţi, respectiv, apte,
fizic şi psihic, în organizaţii sportive; organizarea unor
competiţii sportive la diferite niveluri (orăşenesc, municipal,
judeţean şi naţional); atragerea celor talentaţi spre sportul de
performanţă. Practicarea, în mod organizat a oricărui sport,
deprinde pe cei în cauză cu disciplina, cu efortul fizic şi psihic,
cu activitatea de grup şi în grup, ceea ce le va permite, ca la
nevoie, să se adapteze, relativ, uşor la viaţa şi activitatea
militară. Asemenea activităţi sportive s-ar putea organiza de
către consiliile populare comunale, orăşeneşti, municipale şi
judeţene cu implicarea activă a reprezentanţilor armatei. În
acest sens, poate ar trebui ca cei cu competenţe în acest
domeniu de activitate, împreună cu reprezentanţi ai MApN, să
pregătească un proiect de lege corespunzător şi să-l înainteze
Parlamentului, bineînţeles, după dezbaterea sa publică.
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