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IInnttrroodduucceerree  

Problema eficienţei acţiunilor militare a constituit dintotdeauna o 

provocare pentru planificatori. Victoriile á la Pirrus, în urma cărora învingătorul 

era aproape la fel de epuizat ca învinsul, nu au constituit un model tentant. Din 

motive de eficienţă, în acţiunile militare s-au folosit întotdeauna cele mai 

moderne instrumente pe care ştiinţa le-a putut oferi. De aceea, războiul a 

constituit oglinda epocii în care s-a desfăşurat. 

Era informaţională oferă resurse nebănuite pentru mărirea eficienţei 

tuturor tipurilor de acţiuni umane. Ea relevă ceea ce este comun acţiunilor, 

indiferent de domeniul în care acestea se desfăşoară. Lumea afacerilor a 

demonstrat că o sursă eficientă poate fi informaţională şi că deficienţele 

organizatorice, limitarea resurselor etc. pot fi compensate prin informaţii. 

Probabil, pentru prima dată în istorie, nu acţiunea militară a constituit un model 

de urmat pentru lumea afacerilor, ci invers. Conceptul de Război bazat pe Reţea 

(RBR) este o încercare de extrapolare în domeniul militar a principiilor, 

procedurilor, subtilităţilor, mijloacelor folosite în competiţia economică, la fel 

de intensă, activă şi densă în neprevăzut ca o acţiune militară dinamică. 

Conceptul se bazează pe exploatarea imprevizibilităţii informaţionale, care va 

permite cunoaşterea aprofundată a spaţiului luptei, ca premisă hotărâtoare pentru  

a-l modela în folos propriu. 

Transformarea conceptului RBR într-o confruntare decisivă este un 

proces în curs de desfăşurare, chiar şi în armatele în care se derulează 

implementarea sa. Implicaţiile lui în acţiunea militară se dezvăluie la fiecare pas, 

fără să se poată spune că lista lor este exhaustivă. Un lucru este însă sigur: în 

gândirea militară îşi fac loc noi mentalităţi, practici şi structuri. În esenţă, RBR 

exprimă modul în care, pe aceste temeiuri, se poate organiza şi desfăşura 

acţiunea militară modernă în era informaţională. Pornind de la acţiune, se pot 
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intui astfel modificările care se vor produce în structuri, înzestrare, pregătire. 

Autorii studiului au încercat să surprindă toate aceste aspecte. 

Desigur, studiul teoretic nu constituie decât punctul de plecare pentru un 

drum lung şi anevoios pe care trebuie să-l parcurgă Armata României spre a se 

adapta la cerinţele erei informaţionale. Iată că, pe lângă profundele schimbări pe 

care le trăieşte, la orizont a mai apărut una. Armata noastră nu va putea evita 

implementarea RBR şi, cu cât va întârzia, o va costa mai mult. Ezitările nu vor fi 

folositoare nimănui. Nu poate fi invocată nici lipsa resurselor, nici modernitatea 

înzestrării, nici lipsa de experienţă. 

RBR este o problemă de actualitate, de configurare a viitorului, dar şi de 

mentalitate, de cultură. De aceea, succesul implementării sale este condiţionat de 

studiul sistematic, de generalizarea concluziilor din dezbateri, de rezultatele 

experimentărilor, ca premise ale trecerii la acţiunile practice. Acesta este 

principalul mesaj pe care autorii studiului şi-au propus să-l transmită tuturor 

celor responsabili şi interesaţi în problemele militare ale securităţii şi apărării 

naţionale şi colective. 
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CCaappiittoolluull  11  
CCoonncceeppttuull  „„RRăăzzbbooii  BBaazzaatt  ppee  RReeţţeeaa””  ((RRBBRR))  

1.1. Apariţia şi evoluţia conceptului 

Conceptul de RBR a apărut şi evoluează ca o componentă a revoluţiei în 

problemele militare, iniţiate în teoria şi practica militară a SUA după sfârşitul 

războiului rece. În literatura de specialitate este denumit “Network Centric 

Warfare (NCW)”.  De aceea studiul se bazează preponderent pe analize 

efectuate în această ţară. Din studiul bibliografiei reiese că problema RBR se 

studiază şi se aplică şi în alte armate, atât din NATO, cât şi din alte state. 

Premisa de la care s-a pornit în fundamentarea conceptului este aceea că 

societatea s-a schimbat profund datorită informaţiei, iar domeniul militar nu 

trebuie să rămână în urmă. Schimbările au fost generate de evoluţia integrată a 

proceselor şi organizaţiilor economice, tehnologiei informaţionale şi de afaceri 

pentru a realiza noi standarde ale eficienţei. Operaţiile militare trebuie să se 

desfăşoare după regulile unei afaceri economice  profitabile şi practic urmează 

să se supună aceloraşi modele acţionale caracterizate prin: 

 -focalizare dinspre platformă, cu limitele ei specifice pentru senzori şi 

elementele de lovire, către reţea,ceea ce oferă posibilităţi cvasinelimitate; 

 -tratarea actorilor (entităţilor luptătoare) nu ca elemente independente, ci 

ca făcând parte dintr-un  mediu în adaptare permanentă; 

 -deschidere la opţiuni strategice rapide pentru a se asigura adaptarea sau 

chiar supravieţuirea în asemenea medii în schimbare. 

 

 

 

 

 

Senzori. Oameni, aparatură, echipamente şi dispozitive complexe destinate 

detectării, înregistrării şi transmiterii unor realităţi fizice ale spaţiului luptei 

sub formă de date. Analizate şi procesate, acestea capătă semnificaţii 

contribuind la cunoaşterea spaţiului luptei, adică la omniscienţa forţei. 
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Reţea. Modalitate de dispunere sistemică, interconectată, dispersată în 

spaţiul luptei, în funcţie de criterii de operaţionalizare, a principalelor 

entităţi (noduri) care generează putere de luptă. În conceptul RBR se 

consideră că în spaţiul luptei există 3 reţele conectate la fluxul 

informaţional: reţeaua de senzori, reţeaua de decizie şi reţeaua de execuţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformă. Modalitate de a combina senzorii şi elementele de lovire, 

interconectate prin intermediul comenzii-controlului, în structuri capabile să 

acţioneze independent, ori cu un grad ridicat de independenţă. În acţiuni, 

puterea de luptă poate fi generată numai dacă senzorii platformei asigură 

condiţiile optime, necesare angajării elementelor de lovire, iar ţinta se 

încadrează în limitele posibilităţilor maxime ale acestora. Principalul 

dezavantaj îl constituie faptul că platforma nu poate genera condiţii 

favorabile angajării la distanţe egale sau mai mari decât posibilităţile

maxime ale elementului de lovire, chiar dacă cele ale senzorilor sunt mai 

mari. Acest dezavantaj poate fi depăşit prin alăturarea mai multor 

platforme, ceea ce complică spaţiul luptei. De asemenea, eficienţa 

platformei depinde de natura ţintei (dacă este fixă sau mobilă, dacă 

foloseşte contramăsuri sau nu etc.), bătaia eficace a armamentului, timpul 

necesar transmiterii datelor şi procesării informaţiilor, mărimea ciclului 

decizional ş.a. În cadrul RBR, prin realizarea infostructurii destinate 

gestionării fluxului informaţional, acest dezavantaj dispare, iar limitele 

spaţiului luptei vor fi determinate doar de considerente politice,raţiuni 

strategice etc. Practic, dispar condiţionările spaţiale şi se reduc până 

aproape de anulare cele temporal,e locul lor fiind luat de:sinergia efectelor, 

reacţie cvasiinstantanee, autosincronizare etc. 
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Astfel, se va reuşi ca, în condiţiile în care misiunile se diversifică şi se 

înmulţesc, efectivele militare să fie reduse la limite care să nu afecteze 

credibilitatea armatelor, dar să le menţină acceptabile din punct de vedere politic 

şi economic. Modelul logic al unei operaţii militare  organizate în reţea, sugerat 

de economie este arătat în fig. 1.  

Infostructură 
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Reţea de senzori 
Fuziunea datelor 

Managementul informaţiei 

Avertizări şi cunoştinţe  
despre spaţiul luptei 

Dinamismul operaţiilor 
 

Reacţie îmbunătăţită 
 

Riscuri scăzute 
 

Costuri scăzute 
 

Eficienţă sporită în luptă  
şi performanţă 

Colaborări virtuale (intuitive) 
 

Organizaţii virtuale  
(structuri adecvate) 

 

Informaţii în loc de forţe şi 
mijloace (substituirea forţei fizice)

 

Forţe care se autosincronizează 
(reacţia adecvată) 

Avertizare extinsă asupra 
spaţiului luptei 

 

Diseminarea avertizării 
despre spaţiul luptei 

 

 Operaţia militară în reţea, ca
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RBR a fost folosit pe scară largă de armata SUA în campania din Irak de 

la începutul acestui an. Rezultatele au demonstrat că s-a reuşit în bună măsură 

închegarea unui flux informaţional unic pentru structuri aparţinând diferitelor 

categorii de forţe, pentru arme din perioada războiului rece şi recente, dar şi 

pentru ultimele realizări bazate pe digitalizare cu aplicare în  comunicaţii. 

Astfel, aproximativ 70% din muniţia folosită a aparţinut armelor inteligente, fără 

ca acest lucru să sugereze devalorizarea ireversibilă a celor obişnuite. Pur şi 

simplu, fluxul informaţional a permis folosirea fără reţinere a fiecăreia din 

categoriile enumerate, în funcţie de finalităţile dorite, pentru cele mai 

reprezentative misiuni. În prezent, în armata SUA se analizează profund modul 

în care conceptul a  fost aplicat  şi a asigurat în Irak funcţionalităţile dorite, 

pentru a se proiecta viitoarele direcţii de dezvoltare şi perfecţionare. 

 

Războiul a fost întotdeauna o reflectare a epocii sale. În era 

informaţională, războiului i se vor imprima cu siguranţă trăsăturile care să-l 

deosebească de perioadele anterioare. Se consideră că RBR este conceptul care 

reflectă cel mai fidel modul în care se va organiza şi desfăşura acţiunea militară 

în era informaţională. 

RBR este posibil numai în condiţiile deţinerii superiorităţii informaţionale 

bazate pe tehnică şi tehnologie înaltă. Este definit drept modalitate de a genera 

putere de luptă prin integrare într-o reţea informaţională a senzorilor, 

decidenţilor şi executanţilor în scopul cunoaşterii cuprinzătoare şi 

permanente a spaţiului luptei, măririi eficienţei conducerii (prin viteză, 

stabilitate şi forţă), accelerării dinamicii operaţiilor (prin ritm, intensitate şi 

densitate adecvate),  realizării sinergiei efectelor planificate pe obiective, 

sporirii viabilităţii şi obţinerii unui anumit grad de autosincronizare 

acţională.  

Din definiţie apare evident că RBR condiţionează şi transformă 

superioritatea informaţională în putere de luptă prin interconectarea entităţilor 
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spaţiului luptei şi modelarea misiunilor, de asemenea, nu prin mărirea volumului 

şi numărului entităţilor ci prin selecţionarea acestora. Este modalitatea care oferă 

nu numai posibilitatea de a gestiona toate datele necesare din spaţiul luptei, dar 

şi şansele libertăţii de mişcare depline şi modelării  comportamentului în funcţie 

de orice schimbare intervenită în spaţiul luptei. Practic, se elimină ameninţarea 

cu surprinderea. Superioritatea informaţională, în acest caz, este considerată, aşa 

cum rezultă din  documente, drept capacitate de a culege, procesa, transmite şi 

accesa larg, dar controlat, un flux continuu de informaţii, interzicându-i, 

totodată, adversarului să facă la fel ori să se alimenteze cu informaţiile noastre.  

1.2. Schema conceptuală de abordare a RBR 

RBR este până la urmă şi o problemă de comportament uman şi 

organizaţional, bazat pe adoptarea unui nou model de gândire. Operaţionalizat, 

conceptul RBR exprimă abilitatea de a conduce -  în cadrul unui sistem întrunit, 

unic de comandă şi execuţie - forţe poziţionate în cadrul de pace ori dispersate 

geografic în teatrul de război, de a realiza un înalt nivel al cunoaşterii spaţiului 

luptei (de confruntare), ceea ce va permite exploatarea caracteristicilor acestuia 

prin autosincronizare acţională şi alte operaţii bazate pe reţea în executarea 

hotărârilor comandanţilor. 

RBR permite mărirea vitezei de transpunere a structurilor participante 

abilitate în acţiuni decisive şi nu este condiţionat astfel de natura misiunii, 

componenţa grupării de forţe ori geo-locaţia acesteia. Ca urmare, oferă 

posibilitatea realizării unor dinamici rapide în operaţii, sesizării şi reacţiei 

imediate la schimbări, îndeosebi la nivel tactic şi operativ, asumării unor riscuri 

scăzute, realizării unor costuri reduse, cu alte cuvinte – eficienţă sporită. 

Pentru o înţelegere exactă a cerinţelor induse de RBR în acţiunile 

militare trebuie explicate unele concepte-cheie care oferă claritate conţinutului şi 

structurii sale. 

Forţele dispersate geografic prezintă în cazul acţiunilor obişnuite unele 

constrângeri în abilitatea de a reacţiona adecvat, de a se deplasa rapid şi de a-şi  
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menţine, totodată, coeziunea şi logistica. În condiţiile RBR, sursa puterii de 

luptă  depinde mai puţin de locaţia fizică a forţelor şi mijloacelor în teatrul de 

război şi în spaţiul luptei, ceea ce oferă câteva avantaje:  

- posibilitatea masării efectelor în locul forţelor pe obiective (planificarea 

sinergiei efectelor); 

- protecţia sporită a forţelor proprii, ţinute astfel în afara posibilităţilor 

multora dintre armele şi mijloacelor de lovire ale adversarului; 

- reducerea necesităţilor de transport ori a deplasărilor costisitoare a forţei, 

cu multe implicaţii în sfera logisticii, deoarece este asigurată posibilitatea 

angajării pe obiective diferite fără a mai fi necesară poziţionarea senzorilor ori 

elementelor de execuţie în proximitatea acestora.  

Omniscienţa forţelor este o cerinţă asigurată prin cunoaşterea spaţiului 

luptei şi înţelegerea intenţiilor comandanţilor. În acest fel, structurile vor fi apte 

să se autosincronizeze, să acţioneze fără a se deconspira, precum şi eficiente în 

acţiunile autonome, fără a mai fi necesare ordine detaliate din partea eşaloanelor 

superioare. O forţă omniscientă depinde de acurateţea şi oportunitatea datelor, 

de capacitatea şi instrumentele de procesare şi transformare a lor în informaţie şi 

de nivelul de experienţă necesar transformării informaţiei în cunoştinţe despre 

spaţiul luptei. Consacrarea unor proceduri de stat major va permite intuirea de 

fiecare dată a deciziilor comandanţilor. 

Legăturile eficiente între componentele spaţiului luptei oferă posibilităţi 

pentru generarea sinergiei de către structurile dispersate geografic şi, astfel, 

pentru redistribuiri dinamice ale responsabilităţilor şi misiunilor acestora, în 

funcţie de situaţie şi cerinţele ei. În campania din Irak, de exemplu, deseori 

aviaţiei i s-a transmis obiectivul de lovit după decolare, în timp ce se îndrepta 

către o anumită zonă. 

Legăturile eficiente sunt condiţionate de realizarea unei infrastructuri 

robuste şi performante, care să asigure toate entităţile spaţiului luptei 

(componente şi structuri) cu informaţii de calitate. În RBR acest tip de 

infrastructură a fost denumit infostructură. 
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Natura legăturilor în cadrul infostructurii, care să asigure cele mai 

înalte performanţe, robusteţe şi protecţie în condiţiile diversităţii mediilor 

de confruntare şi spaţiului luptei, constituie una din principalele 

condiţionări pentru transformarea conceptului  RBR în realitate. Oricum, 

se consideră că materializarea acestor cerinţe operaţionale  este strâns legată de 

progresele informaticii. 

Conceptul de RBR este construit în jurul noţiunii de diseminare a 

informaţiilor şi mijloacelor. Existenţa şi activitatea în reţea fac acest lucru 

posibil. O reţea este constituită din noduri (entităţi) şi legăturile dintre ele. Nodul 

generează fapte (sesizează, decide, acţionează) şi informaţii ca intrări pentru 

decizii, iar sub această formă (de decizii) le transmite prin legături către altă 

entitate (nod) al spaţiului luptei. În RBR, toate utilităţile şi facilităţile sunt 

integrate robust în reţea prin legături digitale. 

1.3. Definirea conceptului şi elementele descriptive 

Transformarea conceptului RBR în realitate se va face succesiv şi va 

depinde de măsura în care vor fi identificate, definite şi operaţionalizate 

principalele probleme legate de entităţile spaţiului luptei: 

- locul şi rolul acestora, responsabilităţi şi  misiuni, decizii şi opţiuni; 

- conectivitatea lor, îndeosebi natura şi viabilitatea legăturilor dintre ele; 

- natura şi volumul informaţiilor şi produselor diseminate, care va 

reflecta un anumit grad de integrare. 

Esenţializând problemele, în spaţiul luptei se manifestă trei tipuri de 

funcţii: senzoriale, de decizie şi acţionale. Fiecărei funcţii îi corespunde o 

entitate. Locul şi rolul entităţii în operaţia militară determină importanţa în timp 

a fiecărei funcţii. Tehnic şi tehnologic, funcţiile  spaţiului luptei sunt asigurate 

prin: 

Senzori - acele entităţi ale căror funcţii definitorii sunt cele de percepţie. 

Senzorii includ toate entităţile care contribuie la cunoaşterea spaţiului luptei, de 
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la satelit până la cercetaşul din teren şi anumite balize ale spaţiului luptei, 

inclusiv structurile de analiză ale acestuia. Toate formează reţeaua senzorilor. 

Decidenţi, care îndeplinesc o gamă largă de funcţii în procesele C2 şi se 

regăsesc la toate nivelurile ierarhice. Ansamblul lor constituie reţeaua de 

conducere. 

Actori - acele entităţi care creează valori sub forma „puterii de luptă” în 

spaţiul luptei. Ei folosesc mijloacele tradiţionale şi actuale perfecţionate de 

lovire şi acţiune, aparţin tuturor categoriilor de forţe armate şi nu numai, 

începând de la trăgător, piesă, platformă, armată etc. până la structuri acţionale. 

Geografic, pot fi dispuşi oriunde, fără să fie obligatorie întotdeauna masarea 

integrală în spaţiul luptei/ teatrul de operaţii. Totalitatea lor alcătuieşte reţeaua 

de execuţie. 

Entităţile spaţiului luptei trebuie interconectate, dar modelul 

interconectării nu este predeterminat. El va depinde de realităţile concrete, 

caracteristicile şi cerinţele  spaţiului luptei. De asemenea, nici nu se poate afirma 

că există o conectivitate universală între noduri, sub forma unor grile standard, 

ori că între acestea circulă fluxuri informaţionale identice ca volum, intensitate 

şi densitate. Este evident, în schimb, că pentru a obţine efecte sinergetice asupra 

adversarului, integrate prin diseminarea informaţiei, este necesară o 

conectivitate elaborată şi fundamentată pe comunicaţii şi informatică înalt 

tehnologizate care să asigure accesul nediscriminatoriu la sursele de informare 

necesare şi să permită interacţiunile între entităţi. Aceasta va fi o caracteristică a 

infostructurii. Natura şi densitatea conectivităţii şi repartiţia responsabilităţilor 

rămân teme principale pentru cercetările şi experimentările viitoare legate de 

RBR. 

Diferenţa principală faţă de modul tradiţional de conducere a acţiunilor 

militare este aceea că, în RBR, actorii nu dispun în mod obligatoriu de propriii 

senzori, iar decidenţii de propriii actori (se fac opţiuni pe variante în stabilirea 

mijlocului sau a structurii de lovire şi acţiune). 
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Lucrul în reţea va permite reconfigurări dinamice ale forţei, în funcţie de 

realităţile  fluide ale spaţiului luptei, unde oportunităţile  apar şi dispar rapid, iar 

întârzierile pot avea consecinţe grave. 

Fiecare dintre entităţile spaţiului luptei se compune, la rându-i, din 

elemente diversificate ca mediu de acţiune, performanţe, geodispunere, 

structurare, misiuni etc. Conceptul RBR transformă această diversitate în unitate 

acţională, deci în avantaj, pentru că oferă acţiunilor dinamism şi elasticitate dacă 

se cunoaşte spaţiul luptei. Această condiţie se va realiza când reţeaua de senzori 

va genera informaţii mai exacte, complete şi oportune decât poate transmite la 

un moment dat fiecare senzor luat în parte. 

1.4. Funcţionalitatea conceptului 

Conceptul RBR oferă posibilităţi pentru perfecţionarea atât a comenzii-

controlului, cât şi a execuţiei la fiecare nivel şi eşalon, în funcţie de specificul  

misiunii, deoarece: 

- entităţile de decizie şi actorii vor dispune de cunoştinţe sporite despre 

spaţiul luptei şi caracteristicile teatrului de confruntare armată; 

- entităţile de decizie şi actorii vor fi mai bine şi permanent 

interconectaţi; 

- entităţile senzor vor dispune de capacităţi sporite de percepţie şi mai 

ales de oportunităţi în reacţii; 

- entităţile vor fi mai puţin evidente din punctul de vedere al indiciilor 

de demascare şi al necesităţii de concentrare, comasare şi întrunire în 

spaţiu şi timp. 

 Constituindu-se în avantaje, ele vor permite abordări individuale pentru 

fiecare realitate (caracteristică, cerinţă, situaţie şi caz) a spaţiului luptei, ceea ce 

va mări viteza şi eficienţa acţiunilor. 

Entităţile decizionale omnisciente vor aplica de fiecare dată modalităţi de 

rezolvare adecvată a problemelor, iar procesele decizionale nu vor mai reflecta 

mentalităţile defensive de abordare a incertitudinilor, cronofage, ci se vor 
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concentra asupra modelării permanente a spaţiului luptei. Comanda-controlul şi 

execuţia vor avea un grad mai sporit de integrare, realizat nu atât pe baza unor 

planuri şi decizii, cât a unor acţiuni comune, intuite de fiecare în parte. Cu mai 

puţine detalii încorporate în ordine şi cu mai multă intuiţie reciprocă (pe niveluri 

şi între niveluri), viteza de comandă va creşte. 

Conectivitatea sigură, optimă şi permanentă între entităţile de decizie şi 

actori va oferi o abilitate sporită şi viteză de reacţie la modificările bruşte de 

situaţie, fără a mai fi necesară contabilizarea exhaustivă a tuturor elementelor 

concrete şi previzibile. De asemenea, creează condiţiile pentru realizarea 

comenzii-controlului nu doar prin directive complete şi detaliate emise de 

eşaloanele superioare către cele inferioare. Comportamentul organizaţional se 

poate  modela mai uşor, fiind suficientă doar cunoaşterea intenţiei 

comandantului, completată apoi cu omniscienţa spaţiului luptei şi abilitatea 

entităţilor decizionale de a minimiza constrângerile impuse actorilor prin alocare 

de resurse. Toate acestea permit transformarea vecinătăţii structurilor într-un 

adevărat parteneriat acţional. Aceste aspecte constituie altă prioritate în 

experimentele necesare operaţionalizării în practica luptei.  

Funcţionalitatea virtuală a conceptului RBR poate fi reflectată prin 

câteva caracteristici: 

Viteza comenzii este o caracteristică proprie tuturor acţiunilor de 

comandă-control, organizaţii şi sisteme. Ea exprimă timpul necesar pentru a 

identifica şi recunoaşte o situaţie (ori schimbările unei situaţii), a identifica 

opţiunile şi  defini capabilităţile, a selecta un curs al acţiunilor potrivit şi a-l 

exprima în ordine şi planuri. Atât timp cât cursul acţiunilor rămâne în cadrul 

planificat, planul rămâne valabil. Replanificarea este mare consumatoare de 

timp şi energie. Omniscienţa pe care RBR o face posibilă poate modifica uneori 

radical situaţia. Se ştie că planificarea unei manevre complexe, de exemplu, 

poate dura mult timp, uneori zile, dar folosind mijloace informatice, poşta 

electronică, instalaţii de videoteleconferinţă ş. a. – toate componente a ceea ce se 

cheamă infostructură – se va reuşi executarea manevrei în doar câteva ore. 
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Practic, viteza sporită a comenzii oferă posibilitatea câştigării şi menţinerii 

iniţiativei şi devansării inamicului în acţiunile principale şi în cele decisive. 

Infostructura realizată în cadrul RBR face posibilă folosirea unor 

instrumente sofisticate de planificare şi a simulării acţiunilor. Posibilitatea de a 

simula repetat îndeplinirea unei misiuni având la dispoziţie cele mai actuale şi 

reale informaţii măreşte probabilitatea de obţinere a succesului în misiunea 

concretă care urmează. 

Angajarea precisă depinde în mod evident de oportunitatea şi 

acurateţea informaţiei. Omniscienţa forţei îşi va releva avantajele în mărirea 

preciziei şi puterii loviturilor, reducerea pagubelor colaterale şi pierderi minime.  

Autosincronizarea constituie modalitatea de interacţiune oportună a 

două sau mai multe entităţi. Ea poate căpăta forme multiple în spaţiul luptei, dar 

RBR îi scoate în evidenţă potenţialul deosebit pentru rezolvarea unor situaţii din 

domeniul logisticii, în sprijinul cu foc, sprijinul aerian nemijlocit, în general în 

misiuni unde se cer soluţii adecvate imediate. Sunt misiuni complexe, cu unele 

riscuri pentru trupele proprii, executate de regulă într-un mediu dinamic al 

operaţiilor. Oportunităţile oferite de  RBR pentru atingerea omniscienţei forţelor 

oferă soluţii noi pentru executarea unor asemenea misiuni, ajungându-se până la 

acţiuni cu un grad sporit de autonomie ori la autoasumarea integrală a unor 

misiuni, în mod direct sau în complementaritate. În unele cazuri se poate realiza 

autosincronizarea în acţiuni chiar pentru eşaloane mai mari, cum ar fi divizie şi 

corp de armată. 

1.5. Influenţe asupra artei militare  

Conceptul RBR nu şi-a  relevat încă toate influenţele asupra domeniului 

militar. Cele intuite de iniţiatori  şi promotori au fost confirmate suficient  în 

campania din Irak, ceea ce ne îndreptăţeşte să presupunem că, pe măsură ce 

conceptul se va transforma în realitate, arta militară va fi marcată profund. 

1. RBR va permite unor forţe dispersate geografic la mari distanţe să 

acţioneze  la un moment dat ca un sistem unic în teatrul de confruntare şi în 
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spaţiul luptei. Acest lucru oferă sensuri noi unor principii ale luptei armate, 

îndeosebi celor ale concentrării, economiei de forţe şi manevrei. De asemenea, 

protecţiei i se oferă dimensiuni noi. Aceste principii sunt obligate să asimileze 

noile realităţi ale spaţiului luptei, astfel:  

• posibilitatea concentrării efectelor în timp şi spaţiu de la distanţe 

foarte mari;   

• perspectiva declanşării unor acţiuni militare fără pregătiri anterioare 

previzibile;  

• posibilitatea declanşării acţiunilor ofensive fără a realiza rapoarte de 

forţe  cantitative favorabile în teatru etc.  

Pe timpul campaniei din Irak, de exemplu, rapoartele de forţe au fost 

defavorabile coaliţiei în efective şi tehnică terestră, dar dominarea 

informaţională covârşitoare a compensat din plin toate eventualele consecinţe 

ale acestei situaţii. Sunt de remarcat: deplasări mari, prepoziţionări şi poziţionări 

succesive ale forţei, modificări de trasee, rute, traiecte şi traiectorii care 

necesitau optimizări, planificări riguroase şi măsuri de asigurare. 

2. RBR oferă flexibilitatea, capabilităţile operaţionale şi omniscienţa 

necesare actului info-decizional, care să permită reacţii imediate şi simultane  

ale comenzii la nivel strategic, operativ, tactic şi, astfel, indiferent de gradul de 

dispersare şi de distanţa la care se află forţele, devine posibilă lovirea oportună, 

adecvată, simultană ori succesivă a unor obiective diferite constituind: centre de 

gravitate, vulnerabilităţi critice, elemente operaţionale extrem de active, forţe 

tactice etc. Fiecare reprezintă  responsabilităţi pentru diferitele niveluri ale artei 

militare, ceea ce presupune câştigarea în prealabil a confruntării informaţionale 

şi planificarea acţiunilor anticipând reacţia posibilă a adversarului, făcând-o 

inoperantă, iar operaţia devenind decisivă de fiecare dată. 

3. RBR face posibilă concentrarea precisă a  loviturilor şi focului oriunde şi 

oricând este nevoie, ceea ce va însemna posibilităţi sporite şi reale de a influenţa 
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eficient  atitudinea, comportamentul şi percepţiile inamicului în toate 

dimensiunile spaţiului luptei chiar de la începutul confruntării militare. În 

condiţiile obişnuite, acest lucru se realizează doar punctiform şi mai ales în 

dimensiunea terestră, după câteva lupte înverşunate. 

4. RBR va imprima inevitabil un caracter întrunit acţiunilor militare până 

la cele mai mici eşaloane. Misiunile şi exigenţele situaţiei vor fi cele care vor 

determina fizionomia, natura şi mărimea grupărilor de forţe, iar din motive de 

eficienţă misiunile vor fi executate rapid şi decisiv, chiar dacă gruparea de forţe 

realizată va fi compusă din doar câţiva militari. 

5. RBR stimulează atitudinile şi acţiunile ofensive decisive. De altfel, cei 

care studiază conceptul îl asociază rar cu apărarea activă şi bazată pe propria 

lovitură, în care iniţiativa aparţine celuilalt. De asemenea, nu lasă fără răspuns 

una din eventualele întrebări care s-ar ridica: dacă şi un posibil inamic va folosi 

conceptul RBR? În acest caz forţa de conducere superioară va da câştig de 

cauză. 

6. RBR oferă oportunităţi sporite pentru desfăşurarea acţiunilor 

expediţionare în care proiecţia forţei, sustenabilitatea multilaterală a acesteia şi 

procedurile de acţiune adecvate şi eficiente vor juca un rol decisiv . Beneficiind 

de avantajele infostructurii şi fluxurilor informaţionale robuste şi valorificând 

performanţele acestora, acţiunile nu vor mai suporta constrângerile de altădată 

impuse de realităţi aparţinând C2, logisticii ori teatrului. 

7. Spaţiul luptei va fi discontinuu. Campania din Irak a oferit imaginea 

unui  asemenea spaţiu, activat succesiv pe toată adâncimea, însă fără prea multe 

vulnerabilităţi specifice unor asemenea situaţii: pericol de încercuire, 

disfuncţionalităţi logistice, hiatusuri în procesele de comandă-control etc. RBR a 

făcut posibilă o asemenea imagine a spaţiului luptei şi i-a scos în evidenţă 

avantajele. 
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Capitolul 2 

Identificarea şi valorizarea mijloacelor proprii utilizabile  

în războiul bazat pe reţea 

2.1. Sistemele şi mijloacele existente 

Dotările cu mijloace de transmisiuni şi informatică ale Armatei României 

din anii `90, caracterizate prin structură ierarhică şi funcţionare analogică, nu 

mai corespund spaţiului de luptă modern, atât din cauza legării de sistemul 

punctelor de comandă, cât şi a capacităţii reduse de transmitere. Aceasta 

diminuează substanţial eficienţa reţelelor de calculatoare utilizate şi diseminarea 

informaţiilor. În prezent, Programul Major de Comunicaţii şi Informatică a fost 

inclus în programul SMG – Conducere strategică şi nu mai conţine nici un 

program din sistemul C4I (Directiva 04-2004-2009). Este necesară aducerea 

sistemului la nivelul tehnologiei actuale /tehnologie ATM, tehnologie ISDN 

etc.). 

Realizarea acestuia este sprijinită de câteva programe de înzestrare, dintre 

care cele mai importante sunt: 

a) Reţeaua de Transmisiuni Permanentă din Sistemul de Transmisiuni al 

Armatei României 

Cunoscut prin acronimul RTP/STAR, acest program s-a declanşat din anul 

1997. El constă într-o reţea de centre de transmisiuni magistrale şi de centre de 

transmisiuni terminale, instalate, în mare parte, în cazărmi şi cu rolul de a creşte 

substanţial calitatea şi volumul traficului la mare distanţă şi, mai ales, de a 

asigura condiţii optime de funcţionare a sistemelor de comandă şi control. 

Echipamentele utilizate sunt produse în prezent în România.  

La finalizare, Reţeaua de Transmisiuni Permanentă va asigura: 

� realizarea unei platforme de comunicaţii moderne (numerică) 

pentru sistemele de comandă şi control; 

� unificarea sistemului de comunicaţii al armatei; 
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� multiple posibilităţi de interconectare şi o ridicată interoperabilitate 

cu sistemul teritorial de telecomunicaţii, cu reţelele de comunicaţii ale celorlalte 

forţe ale sistemului naţional de apărare şi cu sistemele de comunicaţii ale 

armatelor ţărilor NATO; 

� independenţă sporită (totală în faza finală) faţă de sistemul teritorial 

de telecomunicaţii; 

� confidenţialitatea comunicărilor prin criptarea de grup sau 

individuală; 

� creşterea deosebită a calităţii şi traficului legăturilor de voce, date, 

imagini vehiculate între abonaţi; 

� servicii de reţea inexistente până acum: rutare adaptivă automată, 

abonat mobil, grup închis de abonaţi, teleconferinţă, videoconferinţă, 

minimizare „Turnul de fildeş”, transmisii de date multislot etc.; 

� servicii de abonat: prioritate, apel cu număr abreviat, apel circular, 

direct, transferabil, ton de avertizare în cazul lucrului nesecretizat etc. 

 

b) Reţeaua de radiocomunicaţii 

Prin programul RADIO/STAR au intrat în dotarea Armatei României 

echipamente adaptative, cu salt în frecvenţă, la început prin import de la firma 

RACAL (Marea Britanie), apoi prin transfer gradual de tehnologie. Acestea au 

fost completate cu staţii radio FALCON II/HARRIS. 

Introducerea acestor staţii în dotarea forţelor a determinat: 

� extinderea frecvenţei de lucru în gama undelor ultrascurte (30 – 

108 MHz); 

� protecţie la bruiaj şi interceptare prin introducerea saltului de 

frecvenţă (menţinerea inteligibilităţii chiar în condiţiile bruierii a 50% din banda 

de frecvenţe); 

� protecţia informaţiei transmise (criptare internă şi externă) în toate 

modurile de lucru; 
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� posibilitatea transmiterii datelor (de la 16 la 64 kbps), inclusiv cu 

protecţia la erori; 

� posibilitatea transmiterii la distanţă a imaginilor, dar nu şi 

interconectarea senzorilor la punctele de decizie; 

� posibilitatea localizării poziţiei – GPS (nu există momentan 

corelare cu sistemul topo); 

� flexibilitate sporită din punct de vedere constructiv şi al puterii de 

emisie, prin realizarea modulară a staţiilor (portabile, staţionare şi mobile cu 

puteri diferite); 

� tehnologie modernă, asemănătoare cu cea utilizată în armatele 

ţărilor membre NATO; 

� personalizarea algoritmului de criptare; 

� lucrul adaptat în cazul undelor scurte; 

� automatizarea sistemului de realizare a legăturilor; 

� posibilitatea interconectării cu reţelele locale de calculatoare (la 

ora actuală, nu există capabilitate de preluare a fluxurilor informatice cu care 

lucrează reţelele 10/100 Mbs) ; 

� accesul radio în reţelele de comunicaţii strategice şi tactice proprii. 

 

c) SISTEMUL INFORMAŢIONAL INTEGRAT AL MINISTERULUI 

APĂRĂRII NAŢIONALE (PROGRAMUL SIIMAN) defineşte totalitatea 

sistemelor de tehnologie a informaţiei care asistă activităţile din minister la pace, 

criză sau război. 

Sistemul Informaţional Integrat al Ministerului Apărării Naţionale este 

compus din şase sisteme, interconectate, cu funcţiuni distincte: 

c1) Sistemul Informaţional Asistat reuneşte totalitatea serviciilor de 

tehnologie a informaţiei din M.Ap.N. cuprinse în procesele de culegere, 

transport şi gestionare a informaţiilor în format electronic. Acest sistem 

constituie infrastructura informatică pentru toate celelalte sisteme, cuprinzând, 

în principal, servicii de: fişiere şi imprimare, birotică integrată, WEB, poştă 
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electronică, gestionare a informaţiilor în format electronic, gestionare a 

resurselor de tehnologie a informaţiei. 

Principalele subcomponente ale acestui sistem sunt: 

� INTRANET militar (reţeaua privată de date a M.Ap.N., de uz 

curent şi secretă); acest sistem este operaţionalizat pe 6 locaţii în Forţele 

Terestre; 

� INTERNET (reţeaua publică de date cu utilizatori şi din 

M.Ap.N.); 

� Reţeaua VTC (videoconferinţă în principalele locaţii ale 

M.Ap.N.). 

c2) Sistemul Informatic pentru Gestionarea Resurselor din Armată 

coordonează totalitatea subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei 

ce asistă activităţile administrative într-o concepţie unitară la nivelul structurilor 

MApN, elemente din fiecare sistem funcţionând până la nivelul unităţilor şi 

subunităţilor din cadrul categoriilor de forţe armate, bazându-se pe schimbul de 

date informatizat, atât pe orizontală cât şi pe verticală, şi pe procesarea datelor în 

cadrul aceluiaşi sistem.  

Principalele subcomponente ale acestui sistem, care nu este operaţional, 

sunt: 

� Sistemul informatic de personal SIPER; 

� Sistemul informatic financiar contabil; 

� Sistemul informatic logistic (SIL); 

� Sistemul informatic de codificare unică în M.Ap.N. 

c3) Sistemele Informatice pentru Asistarea Conducerii Militare care pune 

în valoare totalitatea subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce 

asistă activităţile de conducere a acţiunilor cu specific exclusiv militar. 

Principalele subcomponente ale acestui sistem sunt: 

� Centrul Operaţional de Comandă Militară (Centrul Naţional de 

Comandă în viziunea NATO); 

� Marele Cartier General (în locaţiile de bază şi rezervă); 
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� Sistemul de asigurare topogeodezică (neoperaţionalizat). 

c4) Sistemele Informatice pentru Asistarea Instruirii. Acesta unifică 

totalitatea subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce asistă 

activităţile de formare şi perfecţionare a personalului. 

Principalele subcomponente ale acestui sistem sunt: 

� Sistemele informatice destinate învăţământului militar; 

� Sistemele informatice pentru centrele de competenţă; 

� Centrele de instruire prin simulare. 

c5) Sistemul de Securitate pentru Sistemele Informatice care defineşte 

totalitatea subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce asigură 

componenta de securitate a sistemelor informatice. Principalele funcţiuni care 

urmează a fi avute în vedere sunt: 

� autentificare; 

� confidenţialitate; 

� secretizare; 

� nonrepudiere. 

c6) Sistemele de Cibernetizare a Tehnicii de Luptă. Acestea cuprind 

totalitatea subsistemelor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei ce sunt 

implementate pe mijloacele de luptă, pe sistemele de armament sau pe vectorii 

inteligenţi. Principalele tehnologii avute în vedere sunt cele din clasa avionicii şi 

vetronicii. 

d) Sisteme informaţionale de comandă şi control 

Pornind de la necesitatea realizării unor sisteme de comandă şi control 

pentru forţe, s-a ajuns la concluzia că pot fi folosite unele servicii ale Sistemului 

de Transmisiuni al Armatei României. 

Prin PROGRAMUL EXPERTUL, care se bazează pe o platformă de 

comunicaţii în parte existentă (mijloacele radio monocanal), în parte virtuală 

(mijloacele de comunicaţii multicanal), care va fi dobândită mai târziu, s-a trecut 

la realizarea sistemului C4I pentru Bg. 81 Mc. Programul a fost blocat în faza 

achiziţiei, pentru Bg. 81 Mc. Realizându-se actualmente un sistem C2 care va 
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asigura în principal: „imaginea comună a câmpului de luptă la nivel P.C.Bg. – 

B. (Dn.) şi transmiterea mesajelor formatate, mesagerie personală.“ 

Programul EXPERTUL prevedea realizarea următoarelor facilităţi: 

� transmiterea/recepţia în timp real sau optim a datelor şi 

informaţiilor necesare conducerii şi logisticii; 

� centralizarea, stocarea, prelucrarea şi afişarea oportună a 

informaţiilor primite; 

� criptarea transmisiunilor de date, accesul la date fiind controlat; 

� echiparea cu programe/aplicaţii informatice care să efectueze 

calcule tactic-operative şi să ofere soluţii privind forţele şi mijloacele proprii, 

posibilităţile inamicului etc.; 

� actualizarea, direct de la sursă sau de către operatorul propriu, a 

bazei de date cu situaţii din trecut, în timp real sau virtual; 

� analiza inamicului (afişarea compunerii, dispunerii grupării de 

forţe şi mijloace; prezentarea variantelor posibile privind concepţia probabilă de 

întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor etc.); 

� stocarea datelor care influenţează hotărârea; 

� selectarea şi elaborarea variantei optime de decizie pe baze 

multicriteriale; 

� determinarea gradului de completare cu resurse logistice, 

capacităţi speciale, activităţi importante, recente sau prezente; 

� realizarea cooperării şi asigurarea interoperabilităţii în cadrul 

marii unităţi, precum şi cu mari unităţi (unităţi) ale altor categorii de forţe ale 

armatei (sau multinaţionale). 

După trei ani de inactivitate, S.M.F.T. a fost obligat să se canalizeze pe un 

sistem C2 pentru a pune la dispoziţie Bg. pentru structuri NATO. 

Acest sistem asigură următoarele servicii: 

� afişarea situaţiei tactice simultan la P.C.Bz.Bg. şi P.C.B.(Dn.); 

� gestionarea informaţiilor despre trupe proprii şi inamice; 

� prelucrarea documentelor; 
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� mesagerie organizaţională şi personală; 

� management de sistem; asistarea deciziei. 

Sistemul este constituit la nivel fizic din reţele de staţii de lucru digitizate la 

nivelul P.C.Bg. (Bz. şi Rz.) şi B (Dn.) interconectate prin sistemul de 

comunicaţii actual (staţii de radio Panther 2000). Sistemul de comunicaţii nu 

este adaptat pentru funcţionare în sistem reţea, neavând staţii specializate în 

transmiterea de date. 

d2) În cadrul Forţelor Aeriene se întrebuinţează cu succes SISTEMUL 

ASOC (Centru Operaţional de Suveranitate Aeriană). Îl considerăm a fi singurul 

din Armata României care încorporează câteva din caracteristicile de bază ale 

conceptului RBR: 

� viteză sporită de elaborare a deciziei; 

� realizează structuri virtuale (sistemul integrat de apărare a spaţiului 

aerian). 

Programul cuprinde: 

1. Sistemul ASOC iniţial, ce este compus dintr-o reţea de calculatoare (2 

servere şi 10 staţii de lucru), pe care rulează aplicaţia de supraveghere a spaţiului 

aerian. Sistemul realizează imaginea aeriană unică pe baza datelor radar 

transmise automatizat de la 5 radare FPS-117, 4 radare analogice militare şi 3 

radare civile şi pe baza datelor rezultate din planul de zbor. Pe această reţea 

funcţionează şi modulul de Poliţie Aeriană.  

Sistemul ASOC iniţial are capacitatea tehnică de conectare la 

NATINEADS (NATO Integrated Extended Air Defense System). 

Aceasta ar fi fost posibilă numai după acreditarea din punct de vedere 

"securitate" a sistemului de Comandă Control Aerian Naţional (ASOC Final - 

SPAF). 

2. Sistemul Pilot ASOC Final (SPAF) este în funcţiune şi se află în faza 

de testare operaţională. Sistemul este realizat pe o structură care respectă 

următoarea ierarhie: Comandamentul Aerian Operaţional Principal (COAP), 

Centrul regional de conducere (CRC) de bază, dispus în Comandamentul Aerian 
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Operaţional Principal (COAP), CRC de rezervă, centre operaţionale dispuse pe o 

bază aeriană, într-o unitate de război electronic, o mare unitate de rachete sol-aer 

(RSA) şi un divizion RSA, pe care se verifică capabilităţile sistemului de 

planificare şi de comandă a armelor. SPAF include şi un modul de planificare a 

bătăliei aeriene (ABP), oferit experimental pentru testare pe o perioadă de 6 luni 

de către firma Lockheed Martin. 

3. Sistemul pentru Transmiterea şi Afişarea Situaţiei Aeriene preia 

imaginea de la ASOC şi o distribuie în 5 unităţi din Forţele Aeriene, la 

COCMIL/SMG şi SMFN. Pornind de la necesitatea de a mări acoperirea radar 

pe anumite direcţii, în anul 2002 au fost realizate 2 complete STASA, care 

integrează local date de la radare analogice şi le transmite la ASOC. 

4. Sistemul de Procesare a Planurilor de Zbor Militare şi de 

transmitere a planurilor de zbor militare şi civile la ASOC (FDEx) este în 

funcţiune şi conectează câte 2 staţii de lucru în 8 unităţi din Forţele Aeriene, prin 

tehnologie WAN, în LAN-ul reţelei FDEx de bază din COAP. Sistemul va intra 

în faza de evaluare şi testare operaţională. 

5. Sistemul de comutaţie a comunicaţiilor vocale (VCCS), este instalat 

în toate locaţiile SPAF şi ASOC-iniţial. Prin Sistemul RTP/STAR şi 

ROMTELECOM sunt asigurate comunicaţii de date pentru sistemele: ASOC 

INIŢIAL, SPAF, STASA, FDEx. 

6. Sistemul de securizare a locaţiei Comandamentul Operaţional 

Aerian Principal - COAP - este în curs de realizare programul de implementare 

a securităţii fizice şi de personal. Se află în curs de desfăşurare activitatea de 

acreditare şi certificare din punct de vedere al securităţii ASOC, în vederea 

semnării unui acord de schimb de date şi conectare la sistemul similar al NATO; 

activitatea se află în coordonarea Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. 

7. Programul Gap Filler - Acoperirea radar de bază prin achiziţia de noi 

radare de tip TPS 79 (gap filler). Programul îşi propune să completeze zona de 

cercetare a spaţiului aerian al României realizată de radarele FPS-117, la 

înălţimi sub 3000 m. De asemenea, va asigura senzori compatibili cu 
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echipamentul ASOC pentru realizarea unei imagini aeriene recunoscute unice 

complete la nivel naţional. Acestea vor intra în înzestrare începând cu anul 2004. 

d3) Forţele navale dispun de sisteme de comandă-control ce folosesc 

centrale de calcul analogice şi senzorii care nu sunt digitali, deci mai puţin 

pretabili la o conectare în reţea. Există un sistem C4 la Dragoarele Maritime 

(Sistemul de dragaj Trident), dar acesta se reduce la nivel tactic local. El poate fi 

perfecţionat pentru a obţine extragerea datelor de la senzorii existenţi şi 

transpunerea imaginii pe displayul unui calculator. 

Sistemul de comunicaţii al Forţelor Navale permite interconectarea prin 

RTP/STAR a tuturor unităţilor; este realizat intranetul militar între marile 

unităţi, pentru poşta electronică, la nivel de secretizare "secret de serviciu"; se 

pot realiza transmisii de date prin radio pe US şi UUS numai de către fregata 

"Mărăşeşti" cu Sistemul Integrat de Comunicaţii şi de către: Centrul de 

transmisiuni al PC al CON; Centrul de transmisiuni al PC al SMFN; Centrul de 

transmisiuni al Flotilei Fluviale. 

2.2. Modalităţi de exploatare şi creştere a performanţelor  

sistemelor existente 

Eforturile intelectuale şi materiale care au generat şi însoţit modernizarea 

Armatei României au fost justificate pentru programele specifice fiecărei etape. 

Realizările consemnate îşi pot găsi încă validitatea pe parcursul implementării 

programelor specifice războiului bazat pe reţea. 

În Irak, în conflictul recent încheiat, Armata Americană a găsit resursele 

necesare pentru a face compatibilă, în cadrul larg al războiului bazat pe reţea, 

tehnică ce depăşeşte o jumătate de secol de existenţă (avioanele de 

bombardament B52 - model 1954) cu tehnică specifică anilor 1980 (tancul 

M1Abrams şi transportorul Bradley) şi armament de ultimă generaţie, chiar de 

serie zero. 
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Considerăm că multe echipamente dintre cele prezentate la subcapitolul 

anterior pot fi încă folosite, dar pentru aceasta este nevoie de discernământ în 

selectarea lor. Un program de upgradare, bine susţinut financiar, se impune. 

Acesta, în principiu, va trebui să urmărească: 

� stocarea informaţiilor obţinute de la sursele de cercetare şi 

transmiterea lor celor interesaţi (sub formă grafică, mesaj standardizat sau 

nestandardizat); 

� integrarea tuturor categoriilor de informaţii pe timpul fazelor ciclului 

de comandă şi control; 

� accesul personalului în funcţie de competenţe la informaţii şi pentru 

actualizarea acestora; 

� introducerea (compilarea) automată a datelor, elaborarea 

dispoziţiilor şi a ordinelor de acţiune şi transmiterea acestora la unităţi 

(formaţiuni); 

� compararea situaţiei reale cu cea existentă în comandament pe 

timpul ducerii acţiunilor de luptă şi actualizarea acesteia în timp real; 

� scanarea documentelor, a hărţilor şi fotografiilor; 

� conversia informaţiei grafice în formă alfanumerică (text) şi invers; 

� afişarea fondului cartografic; 

� actualizarea informaţiei grafice şi alfanumerice prin utilizarea unui 

editor de simboluri convenţionale (standard NATO); 

� tipărirea unor scheme cu ajutorul unui plotter color pentru unităţile 

care nu au posibilităţi de prelucrare automată a datelor; 

� interfaţarea facilă om-calculator în mai multe limbi (conform 

cerinţelor utilizatorului). 

Toate acestea vor creşte viteza de elaborare a deciziilor şi reduce timpul de 

diseminare a informaţiilor, iar prin lucrul simultan la toate eşaloanele, 

transformarea conducerii dintr-un proces punctual într-unul continuu şi 

secvenţial, după nevoi. 

Direcţiile de acţiune în acest sens pot fi: 
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� perfecţionarea pregătirii personalului şi modernizarea 

echipamentelor, comunicaţiilor şi procedurilor utilizate în procesele de comandă 

şi control (C2); 

� perfecţionarea pregătirii personalului şi modernizarea doctrinelor, 

procedurilor, structurilor organizatorice, echipamentelor, software-ului şi 

serviciilor de comunicaţii şi de calcul menite să contribuie la derularea optimă a 

procesului de comandă şi control în cazul sistemelor C4 (comandă, control, 

comunicaţii şi computere); 

� obţinerea şi prelucrarea informaţiilor de cercetare despre inamic, 

înştiinţare şi alarmare, sistemele de armament şi tehnică de luptă, evoluţia 

situaţiei din câmpul de luptă şi transmiterea misiunilor în timp real etc. 

2.3. Orientări privind nevoia de noi sisteme 

În studiul intitulat “Comandă, Control, Comunicaţii şi Computere pentru 

România” întocmit în 1999 de MITRE (Centrul pentru Sisteme C2 al Forţelor 

Aeriene ale SUA) se evidenţiază că este necesară realizarea interoperabilităţii 

dintre Sistemul Informaţionalizat românesc cu cel al NATO. În felul acesta am 

putea realiza un prim pas spre integrarea în arhitectura RBR, care se va proiecta 

pentru Alianţa Nord-Atlantică şi membrii săi. Comandamentul Transformării al 

NATO funcţionează. Noile state vor trebui ca, prin propunerile de forţe, să 

asigure implementarea conceptului de transformare, şi rolul angajării unei 

consultanţe bine orientate şi capabile va fi hotărâtor. 

Sistemul românesc, pentru a fi veridic şi fiabil, trebuie realizat cel puţin la 

“nivelul 4 de interconectare” (primul nivel de la care prezenţa operatorului uman 

pentru realizarea conexiunilor nu mai este necesară). 

Pentru aceasta vor trebui să asigure următoarele servicii: 

� voce şi fax; 

� schimbul de mesaje secretizat; 

� poşta electronică nesecretizată; 

� dirijarea aviaţiei; 
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� dirijarea navelor maritine; 

� schimbul de informaţii militare, secretizate; 

� videoteleconferinţe; 

� exerciţii de simulare, conduse de la distanţă; 

� extinderea serviciului de comunicaţii; 

� interconexiuni în reţeaua tactică-voce; 

� un canal radio pentru categoriile de forţe; 

� acces în reţeaua NATO de luptă;  

� posibilităţi de interconectare (când România participă la 

operaţiuni multinaţionale); 

� identificarea amic-inamic; 

� extinderea managementului la categoriile de forţe şi la 

eşaloanele mici. 

 

În acest sens, e necesară definitivarea programelor demarate la nivel 

naţional, departamental şi al categoriilor de forţe ale armatei, cu introducerea 

corecţiilor impuse de “Doctrina Războiului bazat pe reţea”, care urmează a fi 

elaborată. 

Forţele Terestre urmează să actualizeze, să finalizeze şi să generalizeze 

“Sistemul informatic de asistare a activităţii într-o brigadă”. Aceasta nu este 

decât o etapă în realizarea sistemului C4I pentru Bg. prin integrarea sistemelor 

de senzori existenţi la nivelul Forţelor Terestre sau unităţilor întrunite.  

Alte direcţii în care trebuie să se acţioneze: 

� Sistemul de Management al Câmpului de Luptă – la nivelul Bg.; 

� digitizarea tehnicii de luptă – pilot 1B.Tc. sau TAB din Bg. 81 Mc.; 

� soldatul digital; 

� sistemul integrat de comunicaţii tactice. 

Fortele Aeriene au elaborat cerintele operationale pentru Sistemul de 

Comandă Control Aerian Naţional (SCCAN). 
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Ca parte integrantă a Sistemului de Comandă-Control (C2) al Armatei 

României, Sistemul de Comandă Control Aerian Naţional – SCCAN, când va 

exista, va trebui să furnizeze capabilităţile de comandă şi control specifice 

Forţelor Aeriene, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor securităţii 

naţionale, rezolvarea crizelor şi participarea la apărarea colectivă prin acţiuni 

desfăşurate în spaţiul aerian. SCCAN va trebui să funcţioneze ca o combinaţie 

de structuri organizaţionale, personal specializat, proceduri şi echipamente 

specifice destinate funcţiilor de planificare, conducere operaţională, control şi 

coordonare a acţiunilor aeriene militare. 

SCCAN va fi extensia logică, funcţională şi fizică a programelor 

anterioare – ASOC-iniţial, STASA, FDEx şi a modulului pilot ASOC-final –ce 

permite informatizarea/automatizarea conducerii acţiunilor militare aeriene prin 

integrarea facilităţilor de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii 

şi interoperabilitate, supraveghere şi recunoaştere (C4I2SR). Acesta trebuie să 

asigure schimbul de date şi informaţii, rapid şi secretizat, să fie interoperabil cu 

noul sistem C2 Aerian (C2A) dezvoltat în prezent de NATO (Air Command and 

Control System – ACCS). 

Sistemul de Comandă Control Aerian Naţional trebuie să răspundă 

următoarelor cerinţe: 

� capacitate de reacţie în timp real; 

� interoperabilitate; 

� prelucrarea unor cantităţi mari de informaţii cu caracter dinamic; 

� distribuţie electronică şi simultană a datelor; 

� asistare computerizată a deciziilor. 

SCCAN poate avea următoarea structură: 

� Comandamentul Operaţional Aerian Principal – COAP; 

� Centrul de Operaţii Aeriene – COA; 

� Centrul de Raportare şi Control; 

� Centrul de Operaţii Aeriene de rezervă; 

� Centrele de Operaţii ale Bazelor Aeriene şi unităţilor de RSA; 
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� Posturile de Fuziune a Senzorilor; 

� Centrul de Coordonare pentru Operaţii Aeriene în vederea 

sprijinului aerian nemijlocit cu Forţele Terestre şi Navale. 

Funcţiile de bază ale sistemului pot fi: 

� supravegherea şi recunoaşterea; 

� managementul forţelor aeriene; 

� controlul misiunilor aeriene (ofensive, defensive şi de sprijin) la 

nivel tactic; 

� managementul spaţiului aerian; 

� controlul traficului aerian; 

� managementul resurselor de comandă-control (C2). 

De la celelalte categorii de forţe se pot integra în Sistemul SCCAN: 

� 4 unităţi de rachete din compunerea Forţelor Terestre; 

� staţiile de radiolocaţie din compunerea Forţelor Terestre (4 

unităţi RSA) care vor fi conectate la centrele de fuziune ale Forţelor Aeriene; 

� datele de radiolocaţie furnizate de sistemul CREO al Forţelor 

Terestre. 

� unităţile de război electronic, unitatile de rachete şi de art.a.a., 

staţiile de radiolocaţie din compunerea Forţelor Terestre şi Forţelor Navale; 

În structura SCCAN sunt incluse Centrul de Coordonare pentru 

Operaţiile Aeriene (Air Operation Coordination Center – AOCC), Centrul de 

coordonare a sprijinului aerian nemijlocit (Close Aer Support – CAS) cu Forţele 

Terestre şi Navale. Aderarea României la NATO va marca producerea unor 

schimbări importante în cadrul sistemului de comandă-control, prin introducerea 

în sistem a echipamentelor de procesare a datelor, acreditate de NATO, şi prin 

conectarea sistemelor de armă, prin interfeţe standard NATO, direct la 

structurile de comandă-control ale Alianţei.  

În cadrul Forţelor Aeriene, în noua postură a ţării noastre, de membru cu 

drepturi depline al NATO, este necesară definitivarea programului de realizare a 

Sistemului de identificare prin radiolocaţie amic-inamic-Dialog. 
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Acesta va putea realiza: 

� identificarea categoriilor de tehnică (aerienă, terestră şi navală) 

care evoluează pe teritoriul României; 

� furnizarea de informaţii suplimentare despre ţinte; 

� posibilitatea personalizării în mod de lucru naţional, ca şi în 

regim de alianţă; 

� asigurarea compatibilităţii, din punct de vedere al identificării 

prin radiolocaţie amic-inamic, cu structurile NATO. 

Identificarea mijloacelor aflate în înzestrarea Armatei României sau în 

proiect, în vederea valorificării acestora în cadrul războiului bazat pe reţea, 

trebuie realizată pentru a crea capacităţile de acţiune sinergică a lor. Aceasta 

impune o regândire  a modului de folosire individuală şi interrelaţionară a 

caracteristicilor lor, care să depăşească filozofia operaţiunilor bazate  pe 

platforme (independente), situaţie în care întregul va deveni mai mult decât 

suma părţilor. 

Implementarea unor sisteme (C2, C4 I SR), urmare a derulării unor 

programe din categoria celor menţionate anterior, va putea contribui la 

realizarea operaţionalizării forţelor, într-o măsură mai mare decât achiziţia, cu 

eforturi financiare deosebite, a unor tancuri, avioane şi nave de luptă. 

Senzorii existenţi în sistemul de apărare al ţării noastre funcţionează pe 

baza actelor normative interne şi internaţionale în domeniu. Culegerea de 

informaţii realizată de serviciile specializate şi de elementele de cercetare este 

completată cu date oferite de persoane nespecializate. Introducerea în dotarea 

Armatei României a avioanelor fără pilot şi accesul la sateliţii militari din sistem 

NATO au mărit posibilităţile de obţinere a datelor de cercetare în timp real. 

Totuşi este necesară completarea reţelei de senzori existente în armata 

noastră cu tehnologie uzitată în armatele occidentale. Aceasta va da posibilitatea 

schimbului “on line” de informaţii cu statele NATO sau partenere. 

Sistemul informaţional de comandă şi control, pentru a putea fi conectat 

la sistemele aliate sau multinaţionale, se impune a fi realizat pe baza tehnologiei  
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“hard” şi “soft” ultraperformante, compatibilă şi performantă cu cea a 

partenerilor noştri. 

Desigur, în prima fază, până la obţinerea fondurilor necesare reutilării, se 

poate realiza, în mod gradat, o ridicare a performanţelor aparaturii de 

informatică existente în dotarea armatei noastre. Ulterior, aceasta trebuie 

înlocuită (având în vedere şi erodarea morală rapidă) cu mijloace şi programe 

din generaţia celor existente în armatele statelor NATO. 

Eforturile Armatei României de a achiziţiona sau produce prin transfer de 

tehnologii sau cercetare proprie a unor sisteme de comandă şi control, mijloace 

inteligente, sisteme de cercetare lovire de înaltă precizie au dat posibilitatea 

reducerii decalajelor faţă de armatele occidentale. 

Din această perspectivă, prin Programele de înzestrare care însoţesc 

“Structura de Forţe 2007” este necesar să fie alocate fonduri suficiente pentru 

obţinerea tehnicii militare interoperabile cu cea folosită de armatele statelor 

NATO în cadrul războiului bazat pe reţea. 

Centrul de greutate al întregului efort, nu numai al Armatei României, dar 

şi al statului nostru, trebuie concentrat asupra îndeplinirii obligaţiilor asumate în 

cadrul Alianţei Nord-Atlantice. 

Forţele puse la dispoziţia NATO nu vor putea lucra în sistemul care le-a 

solicitat dacă nu vor fi interoperabile pe deplin cu acesta. Altfel, vor face în 

continuare pază, fiind considerate aliaţi de importanţă secundă. 

Desigur, pentru ridicarea gradului de înzestrare a forţelor va trebui să 

facem apel şi la bugetele de înzestrare ale Alianţei, în virtutea statutului ce ne va 

reveni ca stat de graniţă al NATO. 
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 Capitolul 3 

 Posibile implicaţii ale RBR asupra structurilor militare 

3.1. Determinări ale tipurilor posibile de misiuni militare 

 asupra structurilor grupărilor de forţe (task force) 

Structura de Forţe 2007, în curs de revizuire profundă, ar putea reflecta, în 

anumite limite, conceptul de RBR, pornind şi de la ansamblul viitoarelor 

misiuni.  

Concret, tipurile posibile de misiuni militare viitoare ale armatei 

noastre ar putea fi: 

� participarea la apărarea armată a ţării, potrivit prevederilor 

Constituţiei României şi art. 5 din Tratatul de la Washington; 

� contribuţia la securitatea pe timp de pace; 

� participarea numai la o anumită gamă de operaţii NATO; 

� participarea la operaţii în sprijinul păcii, umanitare şi post-conflict 

altele decât cele conduse de NATO; 

� contribuţia la securitatea regională; 

� participarea la diplomaţia apărării; 

� asigurarea de asistenţă altor departamente guvernamentale şi 

autorităţilor locale; 

� participarea la operaţii de tip coaliţie. 

  

Participarea la apărarea teritoriului naţional, împreună cu forţele 

NATO, potrivit art.5, în condiţiile RBR, va necesita crearea, pentru structura 

de forţe negociată, a tuturor entităţilor şi infostructurii, astfel încât, împreună sau 

independent de forţele NATO, să desfăşoare, în reţea, operaţii împotriva 

agresorului şi să realizeze, eşalonat, facilităţi şi pentru protecţia populaţiei, a 

obiectivelor economice şi valorilor socio-culturale de natură materială.  
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La particularităţile RBR, o asemenea misiune implică constituirea unor 

grupări de forţe determinate strict de misiuni (în cadrul RBR, planificarea forţei 

se poate realiza şi după alte criterii impuse de noul concept), având însă în 

vedere şi posibilităţile aliaţilor de a interveni, chiar din primul moment, din 

geolocaţiile lor, fără a fi obligatorie prezenţa lor fizică pe teritoriul ţării noastre 

la declanşarea agresiunii. 

 

Contribuţia la securitatea pe timp de pace incumbă realizarea acelor 

structuri care să culeagă, proceseze şi disemineze informaţii, să protejeze 

integritatea spaţiului aerian şi a apelor teritoriale româneşti, să îndeplinească 

misiuni de poliţie aeriană, navală şi fluvială. Ele vor intra într-o reţea centrală 

regională, dar vor reprezenta şi elemente ale reţelei teritoriale, aflate, în general, 

la unităţi militare.  

 

Participarea numai la o anumită gamă de operaţii NATO (cerinţă 

potrivit căreia se planifică forţa în prezent) solicită structuri de tip DF 

(Deployable Forces), dislocabile, care să poată îndeplini operaţii (tip art.5 sau 

non-art.5), să participe la Forţa de Răspuns a NATO, să îndeplinească 

Angajamentul de la Praga privind Capabilităţile (PCC), dar şi elemente de 

infrastructură şi sprijin al naţiunii-gazdă. Respectivele structuri trebuie să se 

poată interconecta la fluxurile informaţionale ale Alianţei şi să acţioneze ca 

entităţi de informaţii, de comandă, de acţiune sau forţe speciale. 

 

Participarea la operaţii în sprijinul păcii, umanitare şi post-conflict 

altele decât cele conduse de NATO incumbă structuri care să poată desfăşura 

operaţii umanitare şi de ajutor la dezastre, în afara teritoriului României, precum 

şi operaţii de pace. Acestea trebuie să dispună de elemente ale sistemului C4I 

care să dea posibilitatea de conectare directă la fluxul informaţional realizat de 

instituţia care gestionează operaţia şi de accesare a senzorilor acesteia. 
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Contribuţia la securitatea regională implică utilizarea elementelor RBR 

în operaţii în cadrul Forţei de stabilitate, la aplicaţii şi antrenamentele comune. 

În reţeaua entităţilor acestora se pot folosi sistemele de transmisiuni obişnuite.  

 

În cazul participării la diplomaţia apărării, nu sunt necesare structuri şi 

mijloace RBR şi nici module de luptă specifice RBR, dar se folosesc mijloace de 

comunicaţii şi informatică. 

 

Asigurarea de asistenţă altor departamente guvernamentale şi 

autorităţilor locale (sprijin militar în situaţia unor urgenţe civile, protecţia 

zonelor de importanţă strategică, căutare-salvare pe timp de pace, sprijin pentru 

protecţia civilă în caz de accidente NBCR, evacuarea cetăţenilor români din  

străinătate, ceremonii publice, protecţie VIP) poate beneficia de avantajele RBR, 

mai ales a celor oferite pentru cunoaşterea spaţiului şi reacţia instantanee la 

schimbările de situaţie. 

 

Participarea la operaţii de tip coaliţie presupune acţiuni în condiţiile 

RBR, în cazul în care este posibilă interconectarea la infostructura coaliţiei. 

În general, gama destul de largă de misiuni pe care noile structuri ar trebui 

să le îndeplinească în viitor, în cadrul RBR, obligă la construcţia unor structuri 

modulare, uni şi multifuncţionale, cu roluri multiple, apte să răspundă atât unor 

ameninţări militare, cât şi altora nemilitare, dar cu disponibilităţi pentru lucrul în 

reţea. 

 Diferitele tipuri de misiuni îndeplinite vor influenţa destinaţia, 

dimensiunea, instruirea, dotarea tipurilor de structuri adoptate. Dimensiunea lor 

va ţine cont de restrângerile bugetare, dar şi de cerinţele de compatibilitate şi 

interoperabilitate cu forţele NATO care aplică principiile RBR, de amploarea 

misiunilor, logistică, implicaţiile în planul C4I. 

Îndeplinirea întregului spectru de misiuni necesită, totuşi, o reducere a 

dimensiunii forţelor, proiectarea de entităţi moderne, mobile, foarte bine 
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echipate şi dotate, capabile să concentreze rapid efectele la distanţe mari şi să 

realizeze o acoperire completă în teatrul de acţiuni, controlând cele mai variate 

situaţii. 

3.2. Aplicarea conceptului de structură Joint în constituirea Forţei 

Orice concepţie de structurare a unei Forţe pentru RBR la nivelul Armatei 

României necesită a fi raportată la scopurile ce se urmăresc: 

� să asigure securitatea naţională a ţării în faţa viitoarelor ameninţări 

şi provocări de natură şi amploare diferită; 

� să ia parte la operaţii multinaţionale pe teatre îndepărtate; să 

îndeplinească, în reţeaua C4I, o paletă negociată de misiuni, cu forţe specializate 

şi speciale, reduse şi performante, dotate cu echipamente, armament şi tehnică 

de luptă sofisticate; 

� să fie redusă, flexibilă, dispersată, modulară, autonomă şi 

interoperabilă cu alte forţe din teatru ce aplică principiile RBR; 

� să realizeze o capacitate de luptă ridicată, cu resurse stabilite 

raţional, o putere de foc amplificată, o mobilitate sporită şi o conducere 

anticipativă bazată pe cunoaşterea spaţiului, manevrabilitate şi logistică 

continuă, cu posibilitate de sustenabilitate proprie în teatru; 

� să consolideze resursele şi cerinţele la nivelul central de sprijin al 

operaţiilor întrunite; 

� să asigure securitatea informaţiilor la toate nivelurile şi pe întreaga 

arie de acţiune RBR; 

� să înlăture succesiv sau să substituie oportun decalajul de 

tehnologie a informaţiilor faţă de aliaţii din NATO, şi prin măsuri organizatorice 

care să permită participarea eficientă la RBR; 

� să ofere multiple condiţii pentru efecte sinergetice în teatru. 

 

Realizarea noii structuri pentru condiţiile RBR trebuie să se fundamenteze 

pe câteva principii, care să valorifice pe deplin disponibilităţile acţiunii în reţea. 
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Cele mai importante principii de aplicat în structurarea Forţei RBR sunt 

următoarele: 

� utilizarea modelului de structură Joint; 

� compatibilitatea cu NATO; 

� standardizarea Forţei; 

� eliminarea eşaloanelor redundante şi intermediare; 

� operaţionalizarea structurilor de conducere şi de acţiune; 

� structurarea în reţea. 

 

Statutul României de viitoare ţară membră NATO impune cu necesitate 

ca forţa destinată ducerii RBR să aibă la bază modelul de structurare Joint. 

RBR, folosind efectul triadei informaţie-forţă-mobilitate, imprimă operaţiilor 

întrunite o putere multiplicată, prin manevra rapidă şi controlul permanent al 

câmpului de luptă, prin mobilitate, precizie şi flexibilitate.  

Noua formulă de realizare a structurilor forţei RBR ar putea conduce fie la 

restrângerea, fie la dizolvarea statelor majore ale categoriilor de forţe ale 

armatei, odată cu crearea din timp de pace a unor comandamente şi grupări 

operaţionale de tip Joint specifice. Dispariţia sau restructurarea eşaloanelor 

redundante şi intermediare ierarhice (stat major de categorie de forţe, corp de 

armată, divizie, alte tipuri de comandamente etc.) este, de altfel, o problemă care 

trebuie studiată atent, pentru a nu se lua decizii pripite. 

 În legătură cu fundamentarea noii forţe pe structura tip Joint, specialiştii 

de la Forţele Terestre, de exemplu, propun ca modulele de forţe interarme 

specializate pe tipuri de operaţii militare să fie subordonate, în contextul 

RBR, unor comandamente întrunite de tip Joint, iar în cadrul acestora, 

Centrului Interarme de Operaţii al Comandamentului, care să disemineze 

informaţiile. Credem că este ceva superfluu, deci redundant. 

Implementarea graduală a conceptului RBR presupune realizarea, spre 

finele actualului deceniu, a primului modul de forţe specializat, entitate care să 

aplice principiul structurării Joint la noile condiţii de ducere a războiului. 

 NESECRET 
Pagina 39 din 108 



NESECRET 

Necesitatea, oportunitatea şi posibilitatea proiectării şi folosirii unor astfel 

de structuri au fost demonstrate deja de armatele principalelor state membre 

NATO (SUA, care le-a conceptualizat, operaţionalizat şi experimentat cu succes 

în războiul din Irak, dar şi Marea Britanie, Franţa). Importanţa aplicării 

principiului Joint la structurarea forţei RBR este subliniată de documente 

americane cu orizont amplu, ca: Joint Vision 2010, Joint Vision 2020 sau Army 

Vision 2010 şi Army After Next, care se desfăşoară până la jumătatea deceniului 

trei al actualului secol. Organizarea structurii de forţe este unul din domeniile 

critice, esenţiale pentru conceptul de Operaţii Întrunite (Integrate). Experienţa 

primului război din Golf, transpusă în teorie şi apoi în practică de generalul 

american John Shalikashvili, reliefează imperativele şi performanţele unei 

asemenea structuri de forţe, parte a revoluţiei în domeniul militar (RMA). 

Deşi vor exista unele similitudini între “Structura de Forţe 2007” şi noua 

Structură a RBR, aceasta din urmă va trebui să fie o creaţie a anilor 2020-

2030, care să se deosebească fundamental de structurile care au precedat-o.  

Configuraţia de tip Joint, dotarea tehnică de înalt nivel şi noua pregătire 

operaţională vor conferi Forţei RBR potenţe superioare. Structurarea tip Joint 

a Forţei RBR pentru operaţiile întrunite multinaţionale obligă la crearea 

unor grupări de mărime şi compunere variabilă, care să înglobeze elemente 

ale tuturor categoriilor de forţe. 

 Stabilirea mărimii şi compunerii acestora va necesita un studiu 

aprofundat al specialiştilor, care să ia în calcul cerinţele de mobilitate 

operaţională, flexibilitate, interoperabilitate, capacitate de susţinere şi 

adaptare rapidă la situaţiile schimbătoare din teatru. Structurile modulare de 

acest tip sunt realizabile la nivelul Armatei României.  

Structurarea Joint va avea în vedere atât posibilitatea desfăşurării de 

acţiuni militare independente, cât şi întrunite, cu aliaţii, dar şi 

eventualitatea modificării, în cursul operaţiei,  a componenţei grupării de 

forţe.  

Modelul structural pentru RBR, ce ar putea fi adoptat, ar include: 
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� structuri de generare, gestionare, securitate şi administrare a 

reţelelor (la Statul Major General şi statele majore ale categoriilor de forţe ale 

armatei); 

� sisteme de cercetare (reţeaua senzorilor), avertizare, supraveghere şi 

control al traficului aerian, al celui terestru, al celui maritim şi ciberspaţiului; 

� sisteme de comandă şi control în componentă C4I; 

� elemente interoperabile şi de interfaţă (unde nu există mijloace 

NATO); 

� structuri de lovire modulare (reţeaua entităţilor luptătoare); 

� structuri de sprijin logistic adecvat. 

Acestea din urmă se cer astfel construite încât să o facă suficient de 

puternică pentru îndeplinirea unei game largi de misiuni tip RBR şi pentru a 

răspunde la niveluri crescute de intensitate operaţională.  

Elementele grupării vor proveni din două sau mai multe categorii de forţe 

ale armatei, iar faptul că aceasta ar putea duce operaţii integrate sau autonome 

obligă la o structurare Joint suplă, cu racordare permanentă la sistemul 

informatizat, permiţând o coordonare riguroasă a acţiunilor în toate dimensiunile 

spaţiului de luptă (aerian, terestru, maritim) şi asigurând o viabilitate maximă a 

Forţei.   

3.3. Determinări temporale asupra grupărilor de forţe 

 Este cunoscut că ciclurile informaţie-decizie-acţiune sunt influenţate în 

cadrul fiecărui tip de război de factorul timp. În cazul RBR, aceste cicluri se 

reduc spectaculos, pentru trupele ce aplică conceptul, în defavoarea inamicului. 

Depăşit net din punct de vedere informaţional, decizional şi operaţional, acesta 

din urmă este dominat de o manieră decisivă, succesul fiind, practic, asigurat din 

startul operaţiei (războiului). 

Operaţiile centrate pe reţea cunosc o extensie temporală foarte 

diferită. Gruparea de forţe poate acţiona în teatru de la o zi până la şase luni, 
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ceea ce constituie un element foarte important pentru conceperea iniţială a 

structurii acesteia.  

Forţele care beneficiază de avantajele nete ale lucrului în reţea, s-a 

demonstrat, nu intră niciodată în criză de timp. În RBR, timpul de luare a 

deciziei se reduce simţitor, iar capacitatea de răspuns la ameninţări se 

măreşte.  

Totuşi, autonomia acţională a grupării sau a elementelor sale se cere 

gândită pentru o perioadă de timp variabilă, ceea ce are implicaţii numeroase în 

plan organizatoric, tehnic, uman, logistic. Anticiparea activităţilor, măsurilor şi 

acţiunilor militare principale este, în acest caz, mult mai complexă. 

Şi alte aspecte ce ţin de elementul timp vor influenţa structura forţelor 

RBR. Grupările modulare, reduse numeric, au o mobilitate sporită, care 

conduce la comprimarea accentuată a timpului acţiunilor. O campanie 

prelungită în condiţiile RBR este puţin probabilă, tocmai pentru că Forţa îşi 

îndeplineşte misiunile într-un ritm mult mai accelerat decât se întâmplă în 

războaiele clasice şi ca intensitate şi densitate acţională foarte mari.  

Acţionând singură sau integrată în cadrul unor operaţii de anvergură, 

reţeaua de execuţie combate rapid adversarul, obligându-l să renunţe la luptă. 

Printr-o acţiune decisivă asupra centrelor de gravitaţie, îl paralizează şi îi 

interzice orice reacţie.  

Simultaneitatea şi concentrarea efectelor în ansamblul spaţiului de 

luptă reduce, temporal, orice posibilitate de manevră pentru adversar. 

Pierderile umane şi materiale sunt minime. 

 Angajamentul de precizie al Forţei RBR este semnificativ pentru 

modul în care performanţele tehnicii şi luptătorului, ca şi avantajele RBR, 

comprimă timpul în noul tip de confruntare a secolului XXI, adică pentru 

adversar se creează o permanentă criză de timp.  

Dar grupările de forţe pentru RBR vor fi structurate pe dimensiunea 

temporală şi pornind de la principiul suficienţei în acţiunea militară. 
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Acestea vor trebui, prin autosincronizare, să întărească şi să menţină avantajul 

într-un interval de timp necesar realizării efectului dorit.  

Natura misiunii, timpul acţiunii, corelate cu dotarea logistică, vor 

marca, la rândul lor, mărimea grupărilor. Totodată, acţiunea mai scurtă în 

teatru, caracteristică forţei RBR, va conduce, implicit, la o protecţie mai 

mare a acesteia. Capacitatea de acţiune în câmpul fizic şi în cel al 

comunicaţiilor, de durată diferită, va fi mai mare, în condiţiile unei 

viabilităţi crescute a infostructurii şi reţelei de execuţie, bazată pe 

capacitate ridicată de protecţie şi siguranţă, de ascundere şi disimulare, pe 

sprijinul nemijlocit oportun şi eficient. 

 Înzestrarea tehnică de ultimă oră sau cu tehnologii care se performează 

prin lucrul în reţea, operaţionalizarea noilor structuri şi conexiunea cu experienţa 

şi capabilităţile NATO pot face ca supravieţuirea acestora în teatru să nu mai 

constituie o problemă.  

 Experimente americane dovedesc că, şi în condiţiile căderii unor elemente 

din reţea, grupările de forţe au continuat să-şi îndeplinească misiunea. 

Operaţiile bazate pe reţea cunosc însă o accelerare temporală care aproape 

elimină din discuţie posibilitatea pierderilor umane mari şi a eşecului.  

Lucrurile se vor schimba doar atunci când părţile opuse din teatru 

vor dispune, deopotrivă, de beneficiile conceptului RBR. Este însă puţin 

probabil că o ţară sau o organizaţie va atinge nivelul de dotare impus de 

conceptul RBR care să o aşeze mai sus sau măcar pe acelaşi plan cu forţele 

NATO, asigurându-i eventual victoria. Imposibilitatea acţională a adversarului 

va fi rezultatul a trei mari prealabile ale luptei, bazate pe superioritate şi 

dominaţie: informaţională, de lovire şi de conducere. 

3.4. Standardizarea / modularizarea structurilor 

 Pentru ducerea operaţiilor întrunite bazate pe reţea, împreună cu forţe 

NATO şi alte forţe, structurile Armatei României constituite în acest scop vor 

trebui să fie structuri standard.  
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Elementul de esenţă ce se cere avut în vedere  este acela că sporirea 

eficacităţii grupărilor de forţe RBR ce acţionează independent, individual 

sau în comun, depinde de coordonarea activităţilor de standardizare cu 

NATO, mai ales în domeniul sistemelor şi echipamentelor specifice RBR, al 

modulelor ce vor fi realizate.  

Acest proces va avea loc în cadrul procesului de standardizare deja în 

curs, necesitând însă eforturi financiare mult mai consistente şi pe o durată de 

timp mai îndelungată.  

Standardizarea va asigura interoperabilitatea pe câmpul de luptă în reţea, 

cooperarea, stabilirea nevoilor de informaţii operaţionale, definirea 

configuraţiilor tehnice pentru organizarea lucrului în reţea.  

Standardizarea viitoarei structuri RBR va viza: 

� dotarea compatibilă a grupării de forţe şi a luptătorului, în domeniul 

observării, comunicaţiei, protecţiei, mobilităţii, susţinerii şi echipamentelor; 

� schimbul permanent de informaţii în domeniul structurării, al 

concepţiei şi doctrinei ducerii RBR, ale strategiei şi tacticii specifice. 

Modularizarea structurii de forţe este hotărâtoare pentru ducerea RBR. 

Organizarea modulară a grupării de forţe viitoare ce va acţiona în reţea va 

asigura: 

� o capacitate de luptă ridicată, dar cu resurse stabilite raţional; 

� o putere de foc şi de lovire amplificată; 

� o mobilitate sporită; 

� o conducere anticipativă-preventivă; 

� manevra şi contramanevra oportună; 

� o logistică continuă, cu posibilitate de sustenabilitate ridicată în 

teatru. 

Ea va oferi:  

� toate condiţiile pentru o acţiune sincronă, sinergică şi decisivă în 

câmpul operaţional; 

� o autonomie acţională sporită; 
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� capabilităţi de îndeplinire a unei palete largi de misiuni, cu forţe 

specializate şi speciale reduse şi performante.  

Noul tip de organizare prevăzut de conceptul RBR va permite o 

autoreglare anticipativă (de tip feed-for), ceea ce va asigura devansarea 

decisivă în acţiune a adversarului. În acelaşi timp, prin racordarea strânsă la 

reţea, acesta va mări precizia şi oportunitatea de angajare. 

Flexibilitatea viitoarei structuri modulare generează 

multifuncţionalitate, iniţiativă în raport cu tipurile de acţiune pentru care a 

fost constituită, dar este ştiut că principala calitate a acestui tip de structură 

este caracterul proactiv (preventiv), care permite ca modulul forţei să-l 

devanseze permanent pe adversar în acţiune. În confruntarea atipică cu 

elemente şi grupări teroriste, o structură modulară tip RBR are cele mai mari 

şanse de reuşită.  

Structura de luptă modulară optimă pentru Armata României va 

trebui stabilită astfel încât raportul dintre eforturile tehnico-materiale, 

umane şi financiare făcute şi rezultatele obţinute să fie optim. Ea poate avea 

valori de la B. (grupare tactică) până la Bg. (grupare operativă). 

Pentru o primă etapă a unei eventuale implementări a conceptului, o 

asemenea grupare modulară se poate constitui la Forţele Terestre. Întreaga 

construcţie modulară va fi raportată la modelul întrunit (integrat) tip joint, 

fundamentat pe conceptul RBR.  

Modularizarea este o chestiune de timp şi fonduri bugetare, de 

concepţie, de cooperare cu SUA şi de continuare la noi parametri a 

procesului de interoperabilitate a structurilor şi funcţiunilor cu structurile 

şi forţele NATO.  

Demersul modularizării ar cunoaşte un ritm mai alert după integrarea 

deplină a ţării noastre în Alianţă şi ar avea o motivare foarte serioasă în 

contextul definirii noilor capabilităţi pentru misiuni la NATO post-Praga.  

Totodată, acesta ar fi posibil, într-un orizont de timp rezonabil, tocmai 

pentru că parte din suportul RBR există, deşi extrem de firav (unii senzori, 
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STAR, unele sisteme de arme performante), iar ceea ce se adaugă, etapă cu 

etapă, poate fi subordonat scopului realizării structurii de forţe necesare ducerii 

noului tip de război. 

3.5. Principii pentru organizare în “Structura de Forţe 2007” 

 Revizuirea “Structurii de Forţe 2007” poate constitui prilejul unei 

analize paralele, prin prisma conceptului de RBR, pentru determinarea 

posibilităţilor şi disponibilităţilor actuale de realizare, într-o primă etapă, a 

unor elemente ale forţei destinate ducerii operaţiilor întrunite bazate pe 

reţea. 

 La o evaluare atentă, se constată că procesul de constituire a structurii 

forţei cerute de RBR (Structura de Forţe – 2020, spre exemplu) nu poate fi 

demarat mai devreme de 2007, date fiind implicaţiile decizionale, tehnice, 

financiare, de resursă umană specializată etc.  

Începând cu 2007, primele module de forţe RBR ar putea implementa, 

gradual, conceptul, urmând ca abia în 2010-2015 procesul să fie finalizat la 

nivelul unor grupări de forţe din Armata României, atât ca dotare cu tehnologie 

informatică, echipamente, armament, cât şi ca instruire, iar în anii 2025-2030, 

continuat şi încheiat.  

Principiul de bază al organizării structurilor RBR în “Structura de 

Forţe 2007” şi cea ulterioară va fi, apreciem, cel al abordării graduale şi 

unitare, pe o perioadă de 20-25 ani, cu ajustările de rigoare generate de 

eventualele constrângeri bugetare şi tehnologice. 

Grupul de lucru pentru revizuirea “Structurii de Forţe 2007” ar putea 

ajunge la concluzia necesităţii constituirii unor celule de studiu şi 

monitorizare a consecinţelor implementării conceptului asupra fizionomiei 

forţelor şi conflictelor armate ale viitorului.  

Categoriile de forţe ale armatei vor trebui să-şi conceapă organizarea 

modulelor de forţe RBR prin prisma concepţiei NATO privind structura de 

forţe, şi anume, în forţe dislocabile (mobile, interoperabile şi sustenabile) şi 
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forţe nedislocabile, ambele având câte trei niveluri graduale de capacitate de 

reacţie (ridicată, scăzută şi cu termen lung de constituire) şi fiind în măsură să 

răspundă exigenţelor operaţiei bazate pe reţea.  

Punctul de plecare în edificarea primelor structuri RBR care să răspundă, 

la nivelul posibilităţilor naţionale, cerinţelor conceptului îl reprezintă STAR-ul, 

singurul sistem modern, compatibil cu RBR. 

“Structura de Forţe 2007 revizuită” va preciza elementele pe baza 

cărora  ar urma să se dezvolte iniţial conceptul. Dacă autorităţile politice 

abilitate ale statului vor lua decizia de implementare a conceptului de RBR în 

Armata României, atunci Grupul de lucru, prin consultarea specialiştilor în 

resurse umane, va trebui să propună un calendar de studiere a conceptului 

de operaţii bazate pe reţea începând cu academiile categoriilor de forţe şi 

terminând cu Universitatea Naţională de Apărare, precum şi modul în care 

conceptul va influenţa procesul de instruire a trupelor.  

Introducerea, în curând, în procesul de învăţământ a “operaţiei întrunite”, 

pe care este fundamentat conceptul de RBR, va contribui decisiv la edificarea şi 

instruirea Forţei pentru a duce acţiuni întrunite naţionale şi internaţionale în 

cadrul NATO, al unei coaliţii sau angajamente convenite, într-un mediu 

multinaţional. Subliniem necesitatea ca programele instituţiilor militare de 

învăţământ româneşti să se alinieze celor ale instituţiilor similare din statele 

membre NATO. 

Proiectarea şi exploatarea viitoarelor structuri tehnice RBR are 

nevoie de specialişti informaticieni şi în sisteme de arme, care trebuie formaţi 

la Academia Tehnică Militară şi în celelalte instituţii de învăţământ militar sau 

prin filiera indirectă.  

În acelaşi timp, se cere studiată cu grijă relaţia structuri viitoare-achiziţii 

de sisteme de arme şi mijloace informatice pentru sistemul C4I prezente şi de 

perspectivă, pentru a se realiza o sincronizare în timp a edificării fizice a 

structurilor cu dotarea tehnică corespunzătoare. 
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Pentru îndeplinirea acestui deziderat, la revizuirea  „Structurii de Forţe 

2007“ trebuie să se ţină cont de dinamica personalului calificat necesar 

structurilor de cercetare-dezvoltare, în vederea modernizării tehnicii existente 

potrivit cerinţelor RBR, precum şi pentru achiziţia de sisteme noi. 

La fel ca în armatele care l-au iniţiat, implementarea noului concept la 

nivel structură de forţe va trebui aprofundată prin studii, expertiză, 

schimburi de experienţă, cercetare ştiinţifică teoretică şi practică, modelare 

şi simulare. 

Concluzionând, este necesar să subliniem că principiile pentru 

organizare în “Structura de Forţe 2007” sunt următoarele: 

1. Priorităţi, paralelism şi succesiune în realizarea “Structurii de Forţe 

2007” şi a Forţei RBR; 

2. Structuri cu forţe şi mijloace care să se modularizeze şi 

demodularizeze uşor în tip Joint; 

3. Forţa de conducere pentru grupări acţionale; 

4. Raport optim între senzori, forţa informatică, cea de comunicaţii, 

cea de conducere şi cea de lovire; 

5. Adecvarea şi corelarea forţelor cu misiunea.  
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Capitolul  4 

Posibile implicaţii ale RBR asupra înzestrării 

4.1. Generalizarea high tech 

De la început trebuie spus că aplicarea conceptului RBR este optimă în 

primul rând în societăţile de tip informaţional sau care sunt pe cale de a atinge 

rapid un astfel de nivel. În al doilea rând, capacitatea de a adopta conceptul RBR 

îl au societăţile bogate şi care beneficiază de tehnologii înalte, cele mai multe 

realizate prin mijloace proprii. Nu poate fi vorba de RBR acolo unde nu există 

tehnologii înalte. De aceea, nolens volens, toată lumea doreşte, într-o formă sau 

alta, să se alinieze la acest concept, fie încercând să-l aplice, fie încercând să 

găsească soluţii pentru contracararea lui. Aici nu este vorba numai de voinţa şi 

dorinţa de aliniere la ceea ce înseamnă modernitate în instituţia militară, în arta 

războiului, ci mai ales de capacitatea reală de a face aşa ceva.  

Dincolo de costurile imense ale implementării, pe care nu oricine le poate 

suporta, conceptul RBR presupune şi un spirit high tech. Un astfel de spirit se 

creează în zeci de ani şi ţine de o experienţă tehnologică îndelungată, de o 

filozofie „tehnică“ existentă numai în anumite ţări. Acest lucru este foarte 

important, întrucât conceptul RBR nu este numai o simplă modernizare a ceea 

ce există, nu este numai o continuare a unei concepţii existente de mii de ani în 

arta războiului; este şi cu totul altceva; este o nouă revoluţie în domeniul militar, 

întrucât adaugă principiului ierarhiei, autorităţii şi opţiunii şefului pe cel al 

eficienţei unui sistemul dinamic complex, care se autoreglează. Cu alte cuvinte, 

este o ameliorare a rigiditismului mecanicist, care a caracterizat dintotdeauna 

armatele, şi o adoptare a dinamismului complex, care defineşte un management 

modern, flexibil, adaptabil împrejurărilor, capabil să asigure producerea, în 

limitele specializării sale (care sunt destul de largi) orice, oricum şi oricând, 

întrucât dispune de o tehnologie înaltă (high tech), din care se detaşează 

tehnologia informaţiei (TI) care va domina, prin prezent, viitorul. 
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Fără o astfel de filozofie, fără o cultură high tech,  nu se poate pleca la 

drum nici în elaborarea unei strategii de implementare a conceptului RBR, nici 

în ceea ce priveşte înzestrarea armatei cu mijloacele şi sistemele high tech şi, 

mai ales, cu TI. 

Tehnologia înaltă, inclusiv TI, se aplică, desigur, şi în România. S-au 

constituit reţele de calculatoare în şcoli, în instituţii, în armată, funcţionează de 

câţiva ani buni Internetul, în fiecare casă şi în fiecare familie se găsesc produse 

high tech. De asemenea, Armata Română beneficiază de unele sisteme moderne 

de comandă şi control şi, ceea ce este foarte important, fiecare militar român, 

indiferent unde s-ar afla, a accesat sau accesează frecvent un calculator. 

Este o realitate care, după părerea noastră, creează nu numai fondul 

aperceptiv favorabil introducerii conceptului RBR, ci şi garanţia că militarii 

români se vor adapta rapid la exigenţele lui.  

Tehnologia înaltă a pătruns şi s-a generalizat şi în România. Problema care 

se pune şi care este deosebit de importantă pentru implementarea tehnologică a 

conceptului RBR este cât şi ce anume din  high tech se produce în România şi 

cât se importă şi de unde se importă, dar mai ales în ce măsură pot fi asigurate 

resursele necesare.  

Decidentul român trebuie să hotărască dacă se trece la implementarea 

acestui concept, în condiţiile în care nu sunt create toate condiţiile (în primul 

rând, economico-finaciare) necesare. Pentru asigurarea acelor condiţii minime 

cele strict necesare pentru aplicarea, în etape, a conceptului RBR, trebuie să fie 

făcute analize temeinice privind raporturile dintre posibilităţile high tech reale 

ale României şi cerinţele high tech ale conceptului.   

4.2. Digitizarea fluxului informaţional-decizional 

Conceptul RBR este strâns legat de procesul de digitizare. Digitizarea 

fluxului informaţional presupune trecerea de la limbajele naturale la cele binare, 

logice, astfel încât fluxul informaţional să beneficieze de viteza foarte mare de 

transmitere a datelor, de capacitatea imensă de stocare şi prelucrare a 
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informaţiei, de calitatea, fidelitatea şi siguranţa sistemelor de comunicaţii 

digitizate. 

Digitizarea se poate realiza în cel puţin două moduri: 

� conectarea sistemelor informaţionale existente (senzori, sisteme de 

comandă şi control, platforme de luptă etc.), prin interfaţă (sistem de conexiune, 

prin mijloace tehnice costisitoare, a unor componente nedigitizate la sistemele 

digitizate) la reţeaua centrală, adică la sistemele C4I; 

� achiziţionarea unor sisteme noi (senzori de informaţie, senzori cu 

multiple destinaţii, sisteme C4I, sisteme de arme) digitizate; 

� adăugarea, la sistemele şi platformele existente, a unor componente 

digitizate. 

Conectarea actualelor sisteme la reţele de calculatoare nu este o soluţie 

foarte bună, ci una impusă. Nimeni, nici măcar statul american, nu-şi poate 

permite să renunţe la sistemele existente, la sutele de mijloace de luptă şi să 

creeze imediat altele noi, digitizate. Şi atunci se procedează la digitizarea lor. 

Aşa au procedat americanii cu o parte dintre sistemele de arme ale Diviziei 4 

Infanterie. Aşa am procedat şi noi cu avionul MiG 21, devenit MiG 21 Lancer, 

şi cu elicopterul IAR 330. Digitizarea a constat în crearea, pe aceste mijloace, a 

unor sisteme electronice (avionici, sisteme de conducere a focului, sisteme de 

senzori etc.) independente de ceea ce exista pe acest avion, capabile să 

conecteze sisteme de arme la sistemele de comandă şi control digitizate.  

În cazul adoptării conceptului RBR, considerăm că trebuie făcută o analiză 

foarte atentă a fiecărui sistem, astfel încât să fie digitizate acele mijloace 

(sisteme de senzori, sisteme de arme etc.) care au o perspectivă, care pot fi 

transformate în sensul cerut de RBR şi care sunt compatibile ca performanţe (cel 

puţin pentru un timp) cu sistemele NATO. S-ar putea ca digitizarea unor sisteme 

de acest fel să coste, pe ansamblu, mai mult decât crearea unora noi, cu adevărat 

performante (de exemplu, digitizarea actualelor radare analogice de la litoral). 
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Realizarea (achiziţionarea) unor sisteme noi, digitizate este soluţia 

ideală. Acest lucru trebuie făcut în limita resurselor, iar acestea sunt extrem de 

restrânse. Oricum, la o astfel de soluţie de înzestrare nu se poate renunţa.  

În cazul în care se decide implementarea în Armata Română a conceptului 

RBR, trebuie elaborat un proiect tehnic, pe baza proiectului strategic, în care 

elementul central îl va constitui digitizarea. Există deja un model care 

funcţionează – ASOC -, dar digitizarea componentelor RBR, a structurilor de 

reţea, a întregului flux informaţional (condiţie sine qua non a RBR) înseamnă 

mult mai mult. 

La o primă estimare, numai costurile introducerii miilor de ordinatoare 

necesare procesării şi securizării informaţiei şi a soft-urilor adiacente se ridică la 

miliarde de dolari. 

Adăugarea, la sistemele şi platformele existente, a unor componente 

digitizate este calea cea mai la îndemână pentru a realiza, într-o primă etapă, 

conectarea platformelor de luptă existente şi a sistemelor în funcţiune la reţelele 

centrale. Desigur, trebuie alese cu foarte multă grijă acele sistemele şi mijloace 

existente care fac obiectul unei astfel de adăugiri. Pentru că nu totdeauna este 

avantajos să pui un sistem Pentium de ultimă generaţie pe un tun antiaerian de 

37 mm manual care nu mai are nici un viitor. 

4.3. Senzori cu multiple destinaţii 

La ora actuală, sistemele de senzori existente în Armata Română nu 

corespund decât în foarte mică măsură cerinţelor grilei de senzori impuse de 

conceptul RBR. Cei mai mulţi dintre aceşti senzori sunt analogici, iar 

performanţele lor sunt extrem de reduse. Singurii senzori cu capacitate sporită, 

compatibili NATO sunt radarele FPS-117 şi sistemele montate pe aeronavele 

modernizate. De asemenea, în rândul acestora pot fi situate şi dozimetrele DET-

2, realizate la ACTTM, cu sprijinul unor colaboratori. În Forţele Aeriene există, 

la unităţile de rachete şi artilerie antiaeriană, staţii de radiolocaţie A.A. care 
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acoperă zona medie şi joasă – R.A.A. – KUB; sisteme A.A. GHEPARD şi 

OERLIKON. 

Senzorii electronici, cei de pe navele de luptă (hidrolocaţie, radiolocaţie) şi 

cei de pe avioanele de luptă (cu excepţia sistemelor de pe aeronavele 

modernizate) nu pot fi conectaţi într-o grilă de senzori şi nici cu sistemele de 

comandă şi control decât prin interfeţe, care sunt costisitoare şi nu foarte 

eficiente, întrucât nu măresc performanţele acestor senzori, ci doar asigură 

transferul digitalizat de date, ceea ce este foarte puţin. 

Acest aspect trebuie însă analizat în detaliu, deoarece este posibil ca, în 

funcţie de strategia de înzestrare care va fi adoptată, să fie folosiţi, un anumit 

timp, şi vechii senzori (spre exemplu, radarele analogice pentru cercetarea 

spaţiului aerian sub 3000 de metri, până la achiziţionarea radarelor TPS 79). 

Stabilirea grilei de senzori şi, în consecinţă, a sistemului de senzori cerut 

de aplicarea conceptului RBR în Armata Română depinde de modelul adoptat, 

de doctrina de implementare şi folosire a acestui concept, de asistenţa acordată 

(europeană, americană sau combinată) pentru care se va opta şi de resursele ce 

vor fi alocate.  

La achiziţionarea sistemului de senzori şi a sistemului tehnic de conectare a 

acestora cu sistemele de comandă-control şi cu cel al grilei de execuţie (sistemul 

shooterilor) trebuie să se ţină seama de următoarele: 

� existenţa unor senzori în cadrul ASOC (FPS-117, TPS-79 - gap 

filler); 

� alegerea tipului de senzori de care avem nevoie pentru 

informaţiile necesare (într-un teatru oarecare, în spaţiul regional, pe teritoriul 

naţional); 

� compatibilitatea dintre sistemul (grila, reţeaua) senzorilor şi 

sistemele de arme. 

Acest sistem trebuie să cuprindă: 

� senzori pentru observarea şi supravegherea spaţiului aerian; 

� senzori pentru observarea şi supravegherea spaţiului maritim; 
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� senzori pentru observarea şi supravegherea spaţiului terestru;  

� senzori pentru supravegherea ciberspaţiului; 

� senzori pentru observarea şi supravegherea sistemelor proprii şi 

reţelelor; 

� senzori meteo; 

� senzori NBC; 

� senzori de identificare amic-inamic; 

� senzori cu funcţii şi destinaţii multiple. 

 

Senzorii pentru observarea şi supravegherea spaţiului aerian pot fi 

amplasaţi: 

� la sol (radare şi alte sisteme de cercetare-observare), pe teritoriul 

naţional, în teatre, pe teritoriul aliaţilor; 

� pe aeronave; 

� pe sateliţi; 

� pe nave de luptă; 

� pe mijloace ale altor categorii de forţe ale armatei; 

� pe alte mijloace. 

Este sistemul cel mai larg şi cu cea mai mare desfăşurare. Aici trebuie 

identificate cu precizie posibilităţile reale de dezvoltare a sistemului deja 

existent în cadrul Centrului Operaţional de Suveranitate Aeriană (ASOC) şi de 

integrare a senzorilor la nivel naţional în cadrul SCCAN. 

Sistemul senzorilor pentru observarea şi supravegherea spaţiului aerian 

trebuie să cuprindă toate categoriile de senzori, inclusiv accesul la cei amplasaţi 

în spaţiul cosmic. În această situaţie, va fi necesar să se negocieze şi să se pună 

la punct proceduri de acces la sistemul de senzori NATO, la cel american şi la 

cel european.  

De asemenea, şi în ceea ce priveşte achiziţionarea senzorilor care vor fi 

montaţi pe platforme aeriene sau pe alte mijloace, trebuie să se opteze pentru o 

soluţie europeană (Eurofighter, Tigre etc.), pentru o soluţie americană sau pentru 
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o variantă pe care o vor adopta şi alte ţări din NATO şi din Uniunea Europeană. 

Detaliile referitoare la această problemă trebuie să le ofere o firmă de 

consultanţă specializată în acest domeniu.  

Oricum, este bine ca senzorii să nu fie achiziţionaţi înainte de a fi pusă la 

punct o concepţie coerentă şi unitară de implementare a conceptului RBR. 

 

Senzorii pentru observarea şi supravegherea spaţiului maritim sunt şi 

pot fi amplasaţi: 

� pe navele de luptă; 

� pe litoral; 

� pe aeronavele proprii (elicoptere), dacă vor primi aşa ceva, sau pe 

aeronavele cu care cooperează Forţele Navale; 

� pe platforme speciale; 

� pe sateliţi; 

� pe mijloace ale celorlalte categorii de forţe ale armatei; 

� pe alte mijloace. 

Aceşti senzori sunt destinaţi supravegherii spaţiului maritim şi a celui 

aerian din zona mării. Funcţiile lor se extind însă în teatru, în situaţia în care 

navele de luptă româneşti intervin şi în alte zone.  

Din tehnica existentă în Forţele Navale (senzori şi sisteme de comandă-

control ierarhice, analogice), foarte puţine mijloace ar putea fi pretabile la o 

conectare în reţea. Sisteme C3 nu există în Forţele Navale. Există un sistem C4 

la Dragoarele Maritime (Sistemul de dragaj Trident), dar acesta este un sistem 

local. Se poate realiza, cu costuri mari, extragerea datelor de la senzorii existenţi 

şi transpunerea pe displayul unui calculator a imaginii, însă acest efort financiar 

nu se justifică, deoarece, în cel mult cinci ani, toate aceste sisteme îşi vor epuiza 

durata normală de viaţă şi vor fi înlocuite. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 

sistemul de observare de la litoral, care funcţionează cu staţii de radiolocaţie 

foarte vechi şi care este menţinut în funcţiune cu eforturi tehnice şi materiale 
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foarte mari. Pentru acest sistem se fac deja studii de înlocuire. Este bine ca 

studiile respective să ţină seama de conceptul RBR. 

Sistemul de comunicaţii al Forţelor Navale permite interconectarea prin 

STAR (RTP) a tuturor unităţilor. Este realizat intranetul militar între marile 

unităţi pentru poşta electronică, la nivel „secret de serviciu“. Se pot realiza 

transmisii de date prin radio pe US şi UUS numai de către fregata „Mărăşeşti“ 

cu Sistemul Integrat de Comunicaţii şi de către: centrul de transmisiuni al PC al 

Comandamentului Operaţional Naval; centrul de transmisiuni al PC al SMFN 

(începând cu 01.07.2003); centrul de transmisiuni al Flotilei Fluviale. Acestea 

au în dotare staţii de radio RF 5800 H, RF 5800 M şi autostaţii Panther H. 

Aceste elemente se cer schimbate radical la materializarea conceptului 

RBR, întrucât foarte puţine dintre ele pot fi folosite într-o astfel de concepţie. 

Senzorii – în special staţiile de radiolocaţie existente, dar şi mijloacele de pe 

nave – nu pot fi folosiţi în actuala configuraţie decât dacă se asigură interfaţa cu 

mijloacele tehnice moderne care constituie suportul TI pentru sistemele de 

comandă şi control. Or, astfel de interfeţe sunt costisitoare şi nu merită efortul, 

întrucât nu măresc performanţele senzorilor, ci le asigură doar posibilitatea să 

transmită date. În concluzie, pentru Forţele Navale, este nevoie de un nou sistem 

de senzori (staţii radar, mijloace de observare şi supraveghere electronică 

instalate pe nave şi pe litoral, mijloace de acces la informaţia transmisă prin 

satelit şi prin alte mijloace de cercetare NATO).  

 

Senzorii pentru observarea şi supravegherea spaţiului terestru 

existenţi pot fi integraţi, la ora actuală, în sistemele C2- C4. Ei nu răspund însă 

pe deplin cerinţelor conceptului RBR.  

Senzorii existenţi în forţele terestre:  

� escadrila de aviaţie de cercetare fără pilot;  

� sistemul de observare-cercetare al artileriei (montat pe TAB) şi 

integrat în sistemul ACCS – LAROM; 
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� controlorii înaintaţi de aviaţie (nu pot fi operaţionalizaţi datorită 

imposibilităţii implementării soft-ului necesar pe calculatoarele de bord ale 

aviaţiei de vânătoare-bombardament). 

Senzorii folosiţi în cadrul Forţelor Terestre se referă la: 

� radare terestre sau care ar trebui amplasate pe platforme de luptă 

(tancuri, transportoare etc.); 

� aparatură de vedere pe timp de noapte; 

� indicatoare de termolocaţie; 

� aparatură în infraroşu; 

� camere de luat vederi; 

� senzori pentru amprente electronice; 

� senzori NBC; 

� senzori meteo; 

� senzori de identificare amic-inamic etc. 

Aceşti senzori sunt şi trebuie să fie amplasaţi: 

� pe platforme de luptă proprii; 

� pe platforme de luptă ale altor categorii de forţe; 

� pe teritoriul naţional; 

� pe mijloace mobile de observare-supraveghere care pot fi 

poziţionate cu uşurinţă în teatru; 

� pe sateliţi; 

� la purtător (pe oameni); 

� pe alte mijloace. 

Având în vedere că întreaga tehnică de luptă din înzestrarea Forţelor 

Terestre urmează să fie modernizată, este necesar ca, în acest proces, să fie 

incluşi şi senzorii care vor echipa grila senzorilor din cadrul conceptului RBR. 

 

Senzorii pentru supravegherea ciberspaţiului ţin de administrarea, 

protecţia, supravegherea, securizarea şi folosirea reţelelor fizice şi virtuale. 

Aceşti senzori sunt atât elemente fizice (componente fizice ale reţelelor, cât şi 
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elemente de soft – protecţie împotriva viruşilor, dar nu numai). Senzorii aceştia 

joacă un rol foarte important în funcţionarea întregului sistem şi, de aceea, în 

achiziţionarea structurilor de reţea, ei sunt prioritari. 

 

Senzorii pentru observarea şi supravegherea sistemelor proprii şi 

reţelelor sunt senzori de sistem. Ei sunt conectaţi la principalele elemente de 

reţea, la grila senzorilor, la cea a sistemelor centrale de comandă şi control, la 

cea a shooterilor (platformelor de luptă, executanţilor). Ei dau în permanenţă 

date şi informaţii despre starea şi funcţionarea sistemelor, iar corectarea erorilor 

şi optimizarea fluxurilor se face în mod automat. Şi acest tip de senzori se 

conţine în structura sistemului şi este achiziţionat o dată cu el.   

Senzorii meteo sunt cei ai Institutului Naţional de Meteorologie şi 

Hidrologie. Vor trebui adăugaţi senzori speciali meteo de teatru, care să 

recepteze automat date necesare introducerii corecţiilor meteo în efectuarea 

tragerilor şi altor misiuni. 

 

Senzorii NBC sunt montaţi pe mijloace de cercetare NBC, la Forţele 

Speciale, dar şi pe platforme de luptă, în grila sistemelor de comandă şi control 

şi în cea a vectorilor de informaţie. Zilnic se efectuează măsurarea nivelului de 

radiaţii cu dozimetrele existente. Sistemul actual este însă analogic, iar evidenţa 

şi transmiterea informaţiei se face greoi şi nu toată lumea are acces la datele 

respective. Conceptul RBR presupune interconectarea acestei aparaturi la 

sisteme digitizate sau crearea unei aparaturi noi, digitizate, precum DET-2.  

 

Senzorii de identificare amic-inamic fac parte din sistemele complexe de 

identificare, iar acestea, în cazul utilizării conceptului RBR, se integrează în 

sistem. Cu alte cuvinte, continuarea programului de introducere a acestui sistem 

NATO trebuie să fie racordată la doctrina utilizării conceptului RBR, ceea ce 

presupune o concepţie unitară privind achiziţionarea componentelor şi soft-

urilor respective. E drept, sistemele pot fi montate pe orice mijloc de luptă; dar 
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nu aeronava sau mijlocul de luptă prezintă importanţă, ci sistemul de 

comunicare. În cadrul RBR, acesta va fi unitar, integrat şi este bine ca respectiva 

conectare să se facă direct, organic şi nu prin interfaţă. 

 

Senzorii cu funcţii şi destinaţii multiple sunt senzorii care echipează 

sistemele de observare-supraveghere, sistemele C4I şi sistemele de arme în 

cadrul conceptului RBR. Aceşti senzori pot fi montaţi oriunde şi oricând – de la 

purtătorul uman la satelit, de la platforma de luptă la calculatorul central de reţea 

– şi au capacitatea de a transmite date şi informaţii în timp real, imagini video, 

imagini electronice etc.  

De aceea, în achiziţionarea sistemelor de observare-supraveghere, acestui 

tip de senzori trebuie să i se acorde prioritate. 

Chiar dacă resursele nu vor permite decât realizarea graduală, pe părţi sau 

pe module a dotărilor, a structurilor şi a infrastructurilor pe care le presupune 

RBR, ele trebuie să fie conţinute în acelaşi proiect, iar proiectul să fie el însuşi 

perfectibil, pentru că va dura 20-30 de ani, iar în acest timp progresele tehnice, 

mai ales în domeniul TI, vor fi foarte rapide. 

4.4. Sisteme de lovire cu înaltă precizie 

După războiul din Golf din 1991, s-a renunţat, parţial, la acest concept, în 

sensul că platformele de lovire nu mai dispun de toate elementele de sistem, ci 

doar de cele care îi asigură intrarea în reţea pentru a prelua informaţiile necesare. 

Orice mijloc de luptă care intră în înzestrarea armatei trebuie să fie, în viziunea 

conceptului RBR, o platformă mobilă purtătoare de arme, chiar şi de senzori de 

proximitate şi de capacităţi conectabile la o structură de reţea. Un sistem de 

arme – în viziunea RBR – presupune existenţa, pe aceeaşi platformă, a 

următoarelor elemente:  

� senzori (de radiolocaţie, video, de termolocaţie, în infraroşu, cu 

microunde, optici, meteorologici etc. ) conectaţi deopotrivă la calculatorul 
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central al sistemului de conducerea focului şi la serverul reţelei centrale 

(sistemul de comandă şi control); 

� unitate centrală de prelucrare a datelor, de identificare, după 

amprenta electronică sau după alte criterii, prin comparaţia cu ceea ce există în 

baza de date a caracteristicilor obiectivului, de introducere a corecţiilor şi 

stabilire a elementelor de tragere (coordonate, corecţii, tip de muniţie etc.);  

� mijloc de lovire (rachetă, tun, mitralieră, altă armă). 

Desigur, un sistem de arme se poate prezenta şi ca sistem de sisteme, în 

sensul că, în acelaşi spaţiu de acţiune sau de reacţie, sunt conectate mai multe 

mijloace de lovire (cum ar fi cele ale unui batalion sau ale unei brigăzi), care 

sunt conduse centralizat pentru îndeplinirea aceleiaşi misiuni sau realizarea 

aceluiaşi obiectiv. 

Există cel puţin trei modalităţi de implementare a conceptului RBR în ceea 

ce priveşte sistemele de arme: 

� dotarea actualelor mijloace de luptă cu senzori şi cu elemente 

digitizate care să permită conectarea lor la reţeaua platformelor şi la cea centrală 

(aşa cum au procedat americanii cu Divizia 4 Infanterie); 

� introducerea unor sisteme noi de arme care să răspundă exigenţelor 

conceptului RBR; 

� crearea de sisteme de lovire de înaltă precizie (SLIP) prin reunirea 

armelor existente cu sisteme informatice şi C4, în funcţie de cerinţele teatrului.  

Toate cele trei modalităţi pot fi aplicate în Armata Română, în funcţie de 

resursele existente. Important este ca lucrul acesta să se realizeze într-o 

concepţie unitară, potrivit unei doctrine clare şi unei strategii de înzestrare pe 

termen lung. 

4.5. Principii pentru înzestrare corespunzător „Structurii de Forţe 2007“ 

„Structura de Forţe 2007“ este un concept care vizează modernizarea 

Armatei Române, în noua concepţie care ţine de integrarea în NATO, dar el nu 

răspunde ipso facto la cerinţele RBR, nici în ceea ce priveşte organizarea, nici în 
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ceea ce priveşte doctrina, nici în ceea ce priveşte înzestrarea. De aceea, în 

metodologia grupului de lucru pentru realizarea proiectului respectiv, în cazul în 

care se acceptă asimilarea în doctrina de luptă a Armatei Române a conceptului 

RBR, trebuie să se ţină seama de noul tip de determinism dinamic complex pe 

care îl presupune acesta. 

Conceptul RBR cere o viziune cu totul deosebită în acest sens. Structurile 

ierarhice sunt completate şi chiar înlocuite cu structurile în reţea, iar rolul acelor 

eşaloane intermediare care sunt depăşite în raport cu conceptul (corp de armată 

şi chiar divizie etc.) se reduce la minim. În unele armate, asemenea structuri au 

început să dispară. Relaţia dintre informaţie şi acţiune trebuie să fie, potrivit 

noului concept, directă, promptă, sigură şi eficientă. De aceea, eşaloanele 

redundante (este vorba de acea redundanţă care lungeşte ciclul acţiunii, nu de 

cea care asigură stabilitatea sistemelor de comunicaţii) trebuie să dispară. Se 

dezvoltă astfel orizontalitatea prin parteneriat de luptă în detrimentul 

verticalităţii ierarhice rigide (principiul ierarhiei, care dă relaţia pe verticală, 

cunoaşte o redimensionare funcţională). Înzestrarea Armatei Române, în 

condiţiile acceptării conceptului RBR este strict legată de organizarea reţelelor 

fizice şi virtuale* şi pune în operă, în genere, următoarele principii:  

� Principiul unităţii;  

� Principiul sistemului bazat pe reţea; 

� Principiul compatibilităţii; 

� Principiul priorităţilor şi eşalonării; 

� Principiul completitudinii (complementarităţii); 

� Principiul standardizării; 

� Principiul modularităţii; 

� Principiul eficienţei; 

� Principiul upgrade. 

 
                                            
* Reţelele virtuale nu sunt doar simple posibilităţi; ele sunt capacităţi efective de comunicare în reţea, care pot fi 
organizate complex, în foarte multe variante, în funcţie de cerinţele efective ale spaţiului de luptă. Ele au 
elemente constante, de suport, şi vectori variabili care constau în multiple posibilităţi de organizare rapidă, 
virtuală a actului comunicării şi de schimbare după nevoi a configuraţiei şi funcţionalităţii acestor reţele.  
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Principiul unităţii constă în asigurarea deplinei unităţi între toţi factorii 

care elaborează strategia de înzestrare, începând cu Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării şi continuând cu Statul Major General, cu Departamentul pentru 

Armamente şi cu modelul forţei tip Joint. Acest principiu asigură un flux 

informaţional optim, atât în perioada de concepere a strategiei de înzestrare, cât 

şi pe parcursul materializării exigenţelor conceptului RBR în domeniul 

înzestrării. Cu alte cuvinte, înzestrarea trebuie să fie unitară şi să răspundă 

prompt şi pe termen lung cerinţelor conceptului RBR. 

Indicatorii în aplicarea şi evaluarea acestui principiu îi constituie 

coeficientul de integralitate sau de coeziune a sistemului, capacitatea sistemului 

de a acţiona întrunit şi de a se adapta rapid la situaţii (indicele de adaptabilitate). 

 

Principiul sistemului bazat pe reţea rezidă în integrarea tuturor 

mijloacelor de luptă – ca subsisteme sau elemente - într-un sistem unitar, 

organizat în reţea. Elementele depind unele de altele, în limitele impuse de 

funcţionarea sistemului RBR, şi, de aceea, ele se cer concepute şi achiziţionate 

în aceeaşi concepţie. Un rol deosebit îl au aici infrastructurile de reţea. Acestea 

sunt elemente tehnice şi de software care au nevoie de administrare şi 

întreţinere. De aceea, în structura de forţe trebuie să apară şi formaţiuni de 

întreţinere a reţelelor care, la rândul lor, sunt şi ele înzestrate cu mijloace 

corespunzătoare. 

Indicatorii acestui principiu constau în integralitatea, flexibilitatea şi viteza 

(rapiditatea) reţelei, în posibilităţile de rutare, în securitatea fizică şi virtuală a 

reţelelor ca întreg, dar şi a elementelor şi structurilor componente, în fiabilitatea 

mesajului şi compatibilitatea tactică şi strategică. 

 

Principiul compatibilităţii presupune înzestrarea structurilor RBR (a 

forţelor luptătoare, a comandamentelor operaţionale, a structurilor de reţea) cu 

mijloace compatibile cu cele ale NATO şi ale Uniunii Europene. De asemenea, 

el derivă din principiul compatibilităţii structurilor de pace cu cele de război. 
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Indicatorii de compatibilitate constau în gradul de conexiune a reţelelor şi 

sistemelor de arme, doctrinelor de luptă şi acţiunilor în teatru şi se exprimă prin 

raportul care se creează între sisteme şi acţiuni în timp de pace şi pe timp de 

război. 

 

Principiul priorităţilor şi eşalonării cere eşalonarea cu mult 

discernământ, în funcţie de priorităţile stabilite de conducerea politică şi de cea 

strategică, de exigenţele RBR, dar şi de resurse, a activităţilor de implementare. 

Indicatorii de prioritate se referă la succesiunea activităţilor şi acţiunilor în 

cadrul RBR. Aici se folosesc metode matematice de ierarhizare a priorităţilor, 

care sunt compatibile cu digitizarea şi lucrul în reţea. Cu alte cuvinte, stabilirea 

priorităţilor şi a eşalonării se efectuează cu asistenţă digitalizată, folosindu-se 

algoritmi raţionali. Sistemele C4I au un rol extrem de important.  

 

Principiul completitudinii (complementarităţii) presupune îmbinarea 

acţiunilor de modernizare a infrastructurilor şi mijloacelor deja existente cu cele 

de achiziţionare a unor noi elemente de reţea, a unor sisteme de arme şi a unor 

sisteme de senzori cu destinaţie complexă.  

Există indicatori de completitudine (complementaritate) ai grilei senzorilor, 

ai reţelelor centrale şi ai reţelelor platformelor de luptă, care constau în 

identificarea caracteristicilor şi funcţiunilor sistemelor C4I, şi conexarea lor pe 

principiul eficienţei maxime. 

 

Principiul standardizării este esenţial pentru echiparea reţelelor 

platformelor de luptă şi a reţelelor centrale. Acest principiu ţine de filosofia 

integrării în Alianţa Nord-Atlantică şi el se aplică deja. Important este ca 

principiul respectiv să fie racordat la cerinţele conceptului RBR, întrucât nu 

toate structurile şi funcţiunile armatelor ţărilor care fac parte din NATO  sunt 

racordate la acest concept. Există doar o relaţie de non-contradicţie şi de 

completitudine. 

 NESECRET 
Pagina 63 din 108 



NESECRET 

Indicatorii de standardizare ţin, pe de o parte, de procentele realizate în 

acest proces şi, pe de altă parte, de dinamica funcţiunilor de reţea ca, de 

exemplu, disfuncţiunile sistemelor conexate la reţele şi chiar disfuncţiunile 

reţelelor.  

 

Principiul modularităţii se aplică îndeosebi structurii de forţe. El are însă 

o influenţă nemijlocită şi în ceea ce priveşte înzestrarea acestor module. Un 

modul presupune, deopotrivă, o structură de forţe şi o dotare corespunzătoare cu 

mijloace de luptă şi structuri de reţea care să poată acţiona cu succes oriunde şi 

în orice misiune. Aşadar, elaborarea modulului forţei cere automat şi un modul 

al înzestrării. Or, deocamdată, cel puţin până în anul 2003, în procesul de 

restructurare a forţelor, s-a ţinut cont doar de elementul uman, de tehnica de 

luptă existentă sau stabilită prin acorduri şi tratate, nu şi de sistemele de arme 

necesare. Există mai multe tipuri de module. Unele se constituie pentru acţiuni 

unilaterale, mereu aceleaşi, altele se alcătuiesc în funcţie de complexitatea 

misiunilor care se cer îndeplinite. 

Indicatorii de modularitate constau în evaluarea dinamicii procesului de 

modulare a forţei şi acţiunii, în capacitatea trecerii de la un modul la altul, de 

combinare şi recombinare a modulelor, în flexibilitatea structurală şi acţională a 

structurilor de tip modular.   

 

Principiul eficienţei constă în stabilirea unei strategii de înzestrare care să 

ţină seama de eficienţa întregului sistem informaţii-comandă-control-execuţie. 

Acest principiu îl completează şi chiar îl înlocuieşte pe cel al ierarhiei 

(tradiţionale, autoritare), care, în cadrul conceptului RBR, nu mai este eficient 

(există o ierarhie şi în cadrul RBR, dar aceasta este una funcţională şi constă în 

definirea clară – nu doar pe orizontală, ci şi pe verticală – a competenţelor şi în 

sesizarea imediată a nivelurilor de incompetenţă funcţională a sistemelor). 
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Indicatorii de bază ai înzestrării armatei şi funcţiunii sistemelor dinamice 

constau în evaluarea permanentă a acestor competenţe şi în sesizarea 

incompetenţelor, disfuncţiunilor şi incompatibilităţilor. 

 

Principiul upgrade constă în necesitatea şi capacitatea intrinsecă a 

sistemului de înzestrare de a se actualiza în permanenţă. Această actualizare nu 

este însă arbitrară, nu se supune doar unei voinţe, ci se prezintă ca o 

caracteristică a sistemului. Desigur, actualizarea nu se face doar prin 

reorganizarea şi restructurarea componentelor, ci şi prin adaptarea la noile 

condiţii tehnologice, la high tech. Actualizarea presupune: 

� upgradarea software (care este esenţială pentru funcţionarea 

reţelelor fizice şi virtuale); 

� actualizarea infrastructurilor de reţea, adică a infostructurii; 

� actualizarea sistemelor de comandă şi control; 

� actualizarea sistemelor de arme; 

� actualizarea logisticii RBR.  

Este limpede că orice sistem informaţional trebuie actualizat continuu. 

Indicatorii de actualitate ţin de funcţionarea reţelelor şi ei trebuie să fi cuprinşi 

în filosofia reţelei. Senzorii care dau date despre starea şi funcţionarea reţelelor 

sesizează cerinţa upgrade, o formulează explicit (omul luând apoi decizia 

upgrade) sau, după caz, o rezolvă în mod automat. 

Toţi aceşti indicatori, în cazul RBR, sunt mărimi de stare şi de 

funcţionalitate asistate de echipamente digitizate, conexate la sistemele de 

comandă şi control, la grilele sistemelor şi la platformele de luptă.  

RBR se caracterizează şi prin capacitatea de a-şi autoevalua nu doar starea 

de fapt sau stările virtuale, deci previzibile şi posibile, ci şi efectele de principii, 

inclusiv în ceea ce priveşte înzestrarea, adică modalitatea în care un sistem de 

reguli şi caracteristici se combină şi se recombină cu un alt sistem de reguli şi 

caracteristici în sensul vectorilor dinamici care definesc totdeauna reţelele reale 

şi virtuale. 
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Capitolul 5 

 Operaţionalizarea conceptului RBR 

5.1. Fundamentele doctrinei utilizării conceptului RBR 

Utilizarea conceptului RBR în Armata României, ca în oricare altă armată, 

cere înainte de toate o concepţie, o doctrină. Conceptul RBR a apărut ca o 

necesitate, sesizată foarte bine de specialiştii americani în domeniu şi 

materializată într-o doctrină. Rolul decisiv în războiul din Afganistan l-au jucat 

micile unităţi ale Forţelor Speciale americane legate prin radio cu bombardiere 

capabile să intervină, la cerere, imediat şi eficient, fiind în măsură să lovească 

precis şi eficient orice fel de obiectiv în mişcare. În afară de tehnica sofisticată 

de care dispuneau aceste unităţi, ele acţionau potrivit unei doctrine (denumită 

swarming – scotocire, furnicăreală) foarte bine pusă la punct.  

Această doctrină se bazează deopotrivă pe înalta tehnologie şi pe acţiunea 

eficace, care constă în tratarea adecvată a fiecărui obiectiv. O mână de oameni 

din Forţele Speciale, nişte bombardiere vechi (B 52) şi instrumente de 

comunicare şi de teleghidaj ultrasofisticate au pus în practică un concept foarte 

precis, care se exprimă astfel: „Tehnologiile cele mai moderne, dacă nu sunt 

folosite în cadrul unei doctrine militare adecvate la tipul de organizare 

convenabil, duc la catastrofă. Este ceea ce ni s-a întâmplat nouă în 

Vietnam.“ (John Arquilla, profesor la colegiul Naval Postgradual de la Monterey 

şi David Ronfeldt, cercetător la Rand Corporation, cei care, în colaborare cu 

specialişti de la Pentagon şi din cadrul categoriilor de forţe armate, au pus la 

punct această doctrină). 

Conceptul RBR se bazează pe o astfel de doctrină, esenţa lui constând în 

faptul că nu câştigă războiul cel care are cea mai mare cantitate de forţe, ci acela 

care are cele mai bune informaţii, comunicaţii şi moduri de angajare, adică acela 

care decide şi acţionează primul. Acest lucru facilitează principiul supleţei, care 
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este foarte important în confruntarea actuală, şi tinde să ducă la înlocuirea 

ierarhiei cu organizarea în reţea (pe orizontală).  

Specialiştii americani subliniază că, la ora actuală, 90% dintre eforturi sunt 

constituite din strategii militare contra statelor (state actori) cu sisteme integrate 

şi dense, ceea ce reflectă o gândire militară arhaică, ce datează din timpul 

ameninţării sovietice. O astfel de gândire nu permite să se acţioneze împotriva 

unor reţele cu obiective împrăştiate, cum este, spre exemplu reţeaua Al Qaida. 

Pornind de la această realitate, John Arquila constată: „Este ca şi cum, neştiind 

ce să faci, faci ceea ce ştii. Noi ştim cum să ne comportăm faţă de statele-

naţiuni, dar nu ştim cum să ne comportăm faţă de reţele.“ 

 

În Armata Română, nu există o doctrină a utilizării conceptului RBR. O 

astfel de doctrină trebuie elaborată. Procesul de elaborare a doctrinei utilizării 

conceptului RBR constă, pe de o parte, în racordarea la doctrina Alianţei, în 

adâncirea şi concretizarea, la nivel doctrinar, a parteneriatului strategic cu 

Statele Unite ale Americii şi, pe de altă parte (dar strict condiţionat de această 

dimensiune), în particularizarea doctrinei de utilizare a respectivului concept în 

raport cu interesele vitale ale ţării noastre, cu vulnerabilităţile, provocările, 

pericolele, riscurile şi ameninţările cu care se confruntă sau s-ar putea confrunta 

România şi mai ales în concordanţă cu posibilităţile reale ale ţării. 

 

Aşadar, principalele fundamente ale doctrinei utilizării conceptului RBR 

sunt următoarele: 

� Politice. Trecerea de la ameninţările de tip clasic - interese statale 

contra interese statale (stat contra stat) - la cele de tip asimetric (care se 

structurează în reţele) impune o altfel de organizare a acţiunii. Decizia politică, 

prin care trebuie să se realizeze apărarea (securitatea, protecţia, exprimarea şi 

chiar impunerea) intereselor proprii, îndeosebi a celor vitale, trebuie să fie 

racordată la noile realităţi cerute de procesul de integrare şi de globalizare, la 

noile vulnerabilităţi rezultate din constituirea societăţilor de tip informaţional, la 
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noile ameninţări. Într-un mediu de securitate caracterizat prin parteneriate 

strategice între marii actori, prin diminuarea riscurilor războaielor între state, 

prin aderare a unui mare număr de state la Uniunea Europeană, la NATO, la 

organisme economice, politice şi culturale internaţionale de tot felul, vechile 

doctrine politice de confruntare stat contra stat nu-şi mai au rostul. Este necesară 

din ce în ce mai mult coalizarea statelor împotriva unor ameninţări comune, cum 

sunt cele ale reţelelor teroriste transfrontaliere, ale traficului de droguri şi crimei 

organizate. Fundamentele politice ale RBR definesc un nou tip de angajare a 

forţei, limitele şi raţiunile acesteia. Este vorba de o angajare selectivă, 

punctuală, limitată şi foarte precisă, în condiţii de maximă securitate, cu sprijinul 

partenerilor şi, de regulă, într-o coaliţie. 

� Economice. Principiile care se aplică, la ora actuală, în economia 

modernă sunt cele ale determinismului dinamic complex, tratat de teoria 

haosului, în care contează unitatea economică şi reţeaua economică. S-a 

constatat (viceamiral Arhur K. Cebrowski, U.S. Navy, şi John J. Garstka, 

Războiul reţea centrală. Originea şi viitorul său) că structurile economice cele 

mai eficiente nu sunt marile întreprinderi ierarhizate, ci aşa-numitele 

întreprinderi de tip B, care se adaptează mai uşor condiţiilor de producţie şi de 

desfacere. Mai mult, dezvoltarea fără precedent a sistemelor de informaţii şi de 

comunicaţii bazate pe tehnologia informaţiei (TI) permite şi, în acelaşi timp, 

reclamă trecerea, în toate domeniile (nu numai economice), la un nou tip de 

organizare, cel în reţea. Tehnologia informaţiei (TI) se centrează pe fiecare 

dintre aceste determinări, ca o determinare a determinărilor, ca un sistem de 

sisteme. Sectorul tehnologiei informaţiei ocupa, în 1996, doar 3% din economia 

americană, dar a reprezentat 33% din creşterea economică. Economia de tip „A“ 

este caracterizată prin masivitate, stabilitate, echilibru de piaţă şi retururi 

descrescătoare în ceea ce priveşte investiţiile. Ea este specifică epocii 

industrializării şi a fost modelată de determinismul mecanicist. Economia de tip 

„B“ este mai mică, mai flexibilă, dar se caracterizează prin creşteri extraordinare 

şi generare de bogăţie, absenţa echilibrului de piaţă şi retururi crescătoare asupra 
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investiţiilor. Ea este modelată de determinismul dinamic complex, având ca 

suport înalta tehnologie şi tehnologia informaţiei. Economia românească, în 

reconstrucţie profundă, deocamdată nu permite şi nu reclamă cu necesitate 

trecerea la o organizare a producţiei şi a acţiunii în reţele. Există totuşi o 

perspectivă, în sensul că a început modernizarea sistemelor de comunicaţii şi de 

informaţii, s-au constituit reţele de calculatoare, iar proiectele şi programele de 

dezvoltare se bazează pe introducerea high tech.  

� Tehnologice. Conceptul RBR este strict dependent de high tech şi 

de o doctrină corespunzătoare. Tehnologia necesară unui astfel de proiect există. 

Ea se produce în Statele Unite ale Americii, în Japonia, în Uniunea Europeană, 

iar unele dintre componente pot fi produse chiar în ţară. În ceea ce priveşte 

fundamentele tehnologice, trebuie avute în vedere următoarele: capacitatea 

sporită a sistemelor de comunicaţii şi posibilitatea perfecţionării acestora; 

eventuala participare românească la programul european de producţie de 

armamente şi echipamente moderne (platforme de luptă, senzori); politica de 

introducere continuă în economie şi în sistemele de securitate a high tech. 

� Informaţionale. Informaţia devine suportul oricărei acţiuni, al 

operaţionalizării oricărui sistem. Hotărâtoare sunt cantitatea şi calitatea 

informaţiei, viteza cu care circulă, securitatea şi rapiditatea deciziei, 

implementarea cu precizie şi fermitate în câmpul de luptă. 

� Militare. Armatele sunt organizate pe principiul ierarhiei. Trecerea 

de la omniprezenţa şi omnipotenţa acestui principiu la aplicarea principiului 

organizaţiilor în reţea (structuri diferite, legate informaţional între ele şi 

constituite astfel în grupări acţionale) implică o adevărată mutaţie în domeniul 

militar. Vor dispărea sau se vor restructura eşaloane ierarhice, se vor constitui 

module de acţiune, totul reducându-se la conexiunea, în acelaşi sistem, a celor 

trei grile de reţea (grila senzorilor, grila sistemelor de comandă şi control şi grila 

platformelor de lovire – de luptă). 

5.2. Principii pentru acţiunile întrunite şi combinate 
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Principalele acţiuni în teatru vor fi, în condiţiile RBR, întrunite, combinate 

şi, unele dintre ele, specializate. Dar chiar şi cele specializate vor beneficia de 

aportul masiv al informaţiei şi sistemelor de arme, de avantajele războiului în 

reţea, adică de circulaţia informaţiei, luarea cu anticipaţie şi transmiterea 

deciziei în timp real, adică instantaneu şi chiar anticiparea (a se avea în vedere 

filosofia războiului preventiv din Strategia de securitate a Statelor Unite). 

Principiile acţiunilor întrunite şi combinate sunt următoarele: 

� Principiul supremaţiei informaţionale; 

� Principiul supremaţiei tehnologice; 

� Principiul identităţii structurilor de pace cu cele de război; 

� Principiul flexibilităţii; 

� Principiul modularităţii; 

� Principiul sinergiei; 

� Principiul prevenţiei; 

� Principiul acţiunii rapide şi decisive; 

� Principiul angajării punctuale, limitate şi selective. 

Aceste principii nu acţionează secvenţial, nu se rezumă la diriguirea 

unilaterală a acţiunilor categoriilor de forţe sau armelor. În cadrul RBR acţiunile 

sunt integrate, întrunite sau combinate, iar reţeaua asigură conectarea rapidă şi 

eficientă a tuturor vectorilor informaţionali şi dinamici în spaţiul luptei.  

 

Principiul supremaţiei informaţionale constă în asigurarea superiorităţii 

informaţionale permanente asupra adversarului. Această superioritate se 

realizează prin: 

� supremaţia high tech; 

� existenţa şi funcţionarea unui sistem de senzori digitalizaţi sau integraţi 

într-un sistem de culegere, selectare, prelucrare, de stocare a datelor şi 

transmitere a informaţiei digitalizat; 

� existenţa unor baze de date complete şi accesibile numai celor 

autorizaţi; 
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� un sistem C4I performant, flexibil, adaptabil la împrejurări şi schimbări; 

� capacitatea de a constitui reţele virtuale. 

Acest principiu este foarte important, este un principiu de bază, întrucât el 

le conexează şi le dinamizează pe toate celelalte. Servere puternice asigură 

accesul rapid în bazele de date, compararea automată a amprentelor electronice, 

imaginilor etc. cu ceea ce există aici, selectarea ţintelor, a mijloacelor de lovire, 

calcularea elementelor de tragere, aplicarea corecţiilor etc. Un sistem de 

informaţii performant este cel care generează decizia şi acţiunea eficientă. 

Eficienţă fără informaţii nu există. 

 

Principiul supremaţiei tehnologice rezultă din generalizarea high tech şi 

presupune capabilitatea de generare a resurselor, programelor şi acţiunilor care 

ţin de acest tip de tehnologie. Acest principiu nu poate fi aplicat, azi, decât de 

către statele care au abilităţi, experienţe şi vocaţii tehnice de dimensiuni 

internaţionale, care deţin supremaţia în domeniul tehnologiei informaţiei (TI). 

Celelalte ţări – inclusiv România – se pot folosi de acest principiu în măsura în 

care nu se află de cealaltă parte a baricadei şi se alătură efortului internaţional de 

combatere, adesea prin mijloace asimetrice, a ameninţărilor atipice. Supremaţia 

tehnologică creează condiţiile necesare introducerii şi folosirii RBR, dar nu 

rezolvă problemele pe care le ridică implementarea acestui concept în acţiunile 

militare. Soluţia vine din crearea acelor sisteme dinamice complexe bazate pe 

supremaţia tehnologică şi informaţională care să permită şi să genereze acţiunea 

eficientă.  

 

Principiul identităţii structurilor de pace cu cele de război cere 

constituirea unor structuri permanente, în reţea, gata în orice moment de reacţie 

(acţiune). Întrucât războiul începe să aibă şi alte coordonate decât cele definite 

pe confruntarea armată dintre două sau mai multe state, devenind, deopotrivă, 

asimetric, neconvenţional şi permanent, forţele şi mijloacele care se confruntă 

poartă această amprentă şi trebuie să răspundă acestei cerinţe. Or, în aceste 
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condiţii, multe dintre conceptele anterioare, cum ar fi: mobilizarea forţelor şi 

mijloacelor, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru efortul de 

război, forţele teritoriale şi forţele de rezervă, capătă noi dimensiuni, noi 

înţelesuri. Unele vor fi restrânse, altele reconsiderate, altele redimensionate. La 

unele metodologii – care vin din secolele trecute – se va renunţa. Conceptul de 

reţea şi, implicit, cel de Război bazat pe Reţea incumbă ideea de permanenţă, 

dar şi pe cele de perfectibilitate, flexibilitate şi adaptabilitate. 

 

Principiul flexibilităţii se materializează în capacitatea reţelelor şi a 

structurii de forţe de a se adapta la condiţiile concrete, în deplină securitate, fără 

să-şi piardă forţa, eficienţa şi supleţea. El se realizează prin supremaţie 

informaţională, supremaţie tehnologică, iniţiativă strategică şi tactică şi 

capabilitatea sistemelor de comandă şi control de a lua şi a transmite decizii în 

timp real. Adecvarea forţei la specificul spaţiului de confruntare şi cerinţelor 

misiunii devine cel mai semnificativ aspect al flexibilităţii. 

 

Principiul modularităţii cere modificarea structurii de forţe şi a 

acţiunilor. Aceasta presupune crearea unor module de forţe tip Joint, dar şi 

modularea acţiunilor, mai exact, adaptarea lor la situaţiile concrete. Acest lucru 

este posibil datorită supremaţiei informaţionale, supremaţiei tehnologice şi 

efectului de reţea. Toată lumea vorbeşte aceeaşi limbă, unităţile şi luptătorii 

acţionează înapoia unui scut informaţional, dispare noţiunea de luptător de linia 

întâi. Se confruntă sistemele tehnice, nu oamenii. Luptătorul de linia întâi 

devine, în cazul RBR, informaţia. 

 

Principul sinergiei constă în conexarea, prin intermediul efectului de 

reţea, a forţelor şi energiilor atât cât este nevoie şi acolo unde este nevoie. El 

este cumva asemănător cu principiul napoleonean al concentrării forţelor la 

momentul voit şi în locul potrivit, dar presupune mai multă precizie, mai multă 

informaţie. Este un principiul al concentrării efectelor şi nu a forţelor. Efectul 
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sinergic se datorează, pe de o parte, supremaţiei informaţionale (cunoaşterea 

vulnerabilităţilor adversarului) şi tehnologice şi, pe de altă parte,  rapidităţii şi 

fermităţii cu care se pune în practică o decizie. 

 

Principiul prevenţiei se referă la capacitatea reţelelor şi structurilor de a 

sesiza intenţiile inamicului şi de a desfăşura acţiuni în consecinţă. Acest lucru, în 

condiţiile proliferării vulnerabilităţilor, provocărilor, sfidărilor, pericolelor şi 

ameninţărilor de tip asimetric, este foarte dificil, dar sistemul bazat pe reţea are 

capacitatea de a analiza şi prognoza evoluţia situaţiei conflictuale şi, pe această 

bază, de a sugerea şi iniţia acţiuni preventive. O astfel de abilitate rezultă din: 

� calitatea funcţională a sistemului de senzori; 

� existenţa unei baze de date actualizate şi permisibilă numai celor 

care au drept de acces; 

� existenţa unui sistem eficient de analiză prin comparare, 

generalizare şi abstractizare; 

� capacitatea predictivă a sistemului faţă de disfuncţionalităţile 

majore proprii şi faţă de reacţia adversarului. 

 

Principiul acţiunii (reacţiei) rapide constă în capacitatea mijloacelor de 

lovire de a răspunde prompt oricărei solicitări. Viteza cu care circulă informaţia 

şi modul în care funcţionează sistemul de comandă şi control asigură o imagine 

în timp real şi chiar cu anticipaţie asupra câmpului de luptă şi, în consecinţă, 

permite devansarea permanentă a adversarului. 

 

Principiul angajării punctuale, limitate şi selective defineşte, de fapt, 

superioritatea conceptului RBR, asigurând, deopotrivă, economia de forţe, 

eficienţa acţiunii, legalitatea ei şi reducerea la maximum a pierderilor şi 

efectelor colaterale (în viitor, chiar eliminarea lor). Altfel spus, „umanizează“ 

conducerea acţiunilor printr-un control riguros al pragului violenţei armate. 
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Considerăm că principiile enunţate aici trebuie analizate, concretizate şi 

aplicate în procesul de învăţământ, în desfăşurarea activităţilor de pregătire, în 

structurarea şi operaţionalizarea forţelor şi acţiunilor. Acţiunea militară în 

condiţiile RBR se prezintă ca un act complex, dar precis şi decisiv, cu 

determinări multiple şi efecte sinergice. Noul concept permite ieşirea din 

rigiditismul de tip apărare-ofensivă şi adecvarea angajării şi a acţiunilor la tipul 

de vulnerabilităţi, provocări, sfidări, pericole, riscuri şi ameninţări de natură 

militară şi nu numai. Fiecare situaţie va fi tratată altfel, atât în ceea ce priveşte 

scopurile şi obiectivele confruntării, cât şi tipul de angajare, cantitatea şi 

calitatea forţelor, sistemele de arme folosite, iar acest lucru nu poate fi posibil 

decât dacă se realizează supremaţia informaţională şi tehnologică şi un sistem de 

comandă şi control pe măsură. 

Fiecare dintre aceste principii presupune un set de măsuri tactic-operative 

şi tehnico-organizatorice care să se concretizeze într-o doctrină a aplicării 

conceptului RBR şi, respectiv, într-o concepţie strategică adecvată oricărei 

situaţii.  

5.3. Utilizarea şi dezvoltarea terminologiei 

Terminologia RBR rezultă din noua filosofie a confruntării militare care 

devine din ce în ce mai mult una înalt tehnologizată, prin folosirea tehnologiei 

informaţiei şi a conceptelor implicite. Doctrina de întrebuinţare a RBR operează 

cu principii, reguli şi termeni adecvaţi şi care formează un sistem ştiinţific 

coerent. Partea doctrinară a RBR răspunde şi unui comandament politic / 

politico-militar şi trebuie să ofere o modalitate sigură de satisfacere a interesului 

naţional de securitate şi apărare prin mijloace moderne, tehnologii înalte şi 

proceduri standardizate.   

Teoria şi practica RBR  operează cu o terminologie specifică. Această 

terminologie este conţinută în lucrările apărute pe această temă şi extrasă din 

domeniul informaticii, din cel al sistemelor de comunicaţii, al sistemelor de 

comandă şi control şi al sistemelor de arme. 
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Practica RBR constă în aplicarea în acţiune a doctrinei şi teoriei, adică în 

desfăşurarea propriu-zisă a confruntării armate. Aici evaluările sunt pragmatice, 

întrucât efectele sunt evidente. 

 

Principalii termeni cu care operează RBR sunt: 

� informaţie; 

� date, transmitere de date şi de imagini; 

� high tech; 

� tehnologia informaţiei (TI); 

� infostructură; 

� baze de date; 

� organisme de suport; 

� management informaţional; 

� senzori; 

� grila senzorilor; 

� imagine operaţională comună; 

� imagine tactică comună; 

� vectori de informaţie; 

� trăgători (shooters); 

� digitizare a informaţiei; 

� reţea centrală; 

� reţea fizică; 

� reţea virtuală; 

� reţea a platformelor; 

� management al reţelelor; 

� server; 

� canale de informaţii; 

� canale de comunicaţii; 

� teorie a informaţiei; 

� modele analitice; 
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� sisteme de arme; 

� platforme; 

� sinergie; 

� forţa  de conducere; 

� viteză de reacţie; 

� complementaritate şi subsidiaritate; 

� dominaţie informaţională; 

� superioritate acţională; 

� sisteme de lovire; 

� sisteme de lovire de înaltă precizie (SLIP) etc. 

Este necesar să fie alcătuit un catalog al tuturor termenilor şi noţiunilor 

specifice RBR şi, pe măsură ce doctrina implementării RBR este elaborată şi 

devine o realitate, conceptul, în toate dimensiunile şi implicaţiile sale, să fie 

introdus şi însuşit în procesul de învăţământ, la instrucţie şi în pregătirea 

comandamentelor, apoi completat şi diversificat. 

Utilizarea terminologiei RBR trebuie să aibă loc în conexiune cu 

terminologia NATO, cu cea folosită în forţele armate ale Statelor Unite şi ale 

altor ţări dezvoltate din Occident care studiază şi aplică strategia şi tactica RBR.  

În esenţă, conceptul RBR prefigurează războiul viitorului, un nou tip de 

angajare şi o nouă filozofie a confruntării armate. Ne aflăm, deci, în plină 

revoluţie în domeniul militar, iar aceasta constă nu numai în realizarea unor 

sisteme de arme (pe baza high tech şi a TI) cu înaltă precizie, ci şi într-o nouă 

filozofie a dinamicii confruntării. 

5.4. Factori favorizanţi şi limite 

Deci conceptul RBR poate fi aplicat succesiv şi în Armata României, atât 

în ceea ce priveşte structura de forţe, cât şi în acţiunile militare. Există o 

mulţime de factori favorizanţi, între care: 

� actualul parteneriat strategic (dimensiunea militară) al României 

cu Statele Unite ale Americii; 
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� desfăşurarea procesului de interoperabilitate cu structurile şi 

forţele NATO; 

� invitarea României pentru a face parte din Alianţă; 

� construirea unui nou concept de apărare şi securitate, adaptat 

cerinţelor NATO şi erei societăţii informaţionale şi, legat de acesta, a unei noi 

filosofii a acţiunii militare în teatru şi în afara acestuia; 

� elaborarea unei noi doctrine şi, pe această bază, a unor noi 

strategii ale forţelor, mijloacelor şi acţiunilor (în fiecare dintre acestea, conceptul 

fundamental fiind cel de realizare a unei structuri de forţe robuste, moderne, 

interoperabile, credibile, capabilă să ducă operaţii de apărare colectivă, 

dislocabilă rapid oriunde şi oricând este necesar, autosusţinută în teatru, cu o 

structură de comandă optimă etc., de înzestrare cu sisteme de arme şi mijloace 

C4I2SR şi cu un concept operaţional pe măsură); 

� transformarea radicală a sistemelor de comunicaţii naţionale, 

constituirea şi dezvoltarea reţelelor Internet; 

� existenţa unor componente militare (STAR, sisteme unice de 

supraveghere şi control al spaţiului aerian, reţele Intranet, unele sisteme de 

arme) care pot facilita acest proces; 

� dezvoltarea, în cadrul structurilor, la cadrele militare şi la 

militarii profesionişti (îndeosebi la cei desfăşuraţi în teatrul de acţiuni) a unei 

culturi strategice şi tactice C4I2SR , care constituie suportul RBR; 

� capacitatea ştiinţifică şi tehnică a României de a produce şi 

adapta componente ale tehnologiilor informaţionale RBR; 

� prezenţa permanentă a unor unităţi ale Armatei României în 

aproape toate teatrele de acţiuni militare, alături de unităţi ale Statelor Unite şi 

ale ţărilor NATO, participarea la exerciţii şi aplicaţii şi acumularea unei 

experienţe substanţiale; 

� spiritul optimist şi realist şi voinţa conducerii politice şi 

strategice de receptare a noului concept RBR etc. 
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Esenţa informaţional-decizională a conceptului RBR constă în 

transformarea informaţiei în factor de putere, asigurând concentrarea efectelor 

şi nu a forţelor. De aceea, informaţia, în mediul în care aceasta circulă şi este 

procesată, trebuie să fie sigură, continuă, accesibilă celor în drept şi securizată. 

Principalii factori care duc astfel la un succes rapid şi sigur, în cadrul aplicării 

conceptului RBR, constau în: 

• cantitatea şi calitatea informaţiilor (primare şi prelucrate); 

• viteza de culegere, prelucrare, diseminare şi transport a informaţiilor; 

• puterea de procesare a datelor; 

• existenţa unor algoritmi performanţi şi siguri de prelucrare; 

• protecţia informaţiilor împotriva accesului neautorizat şi a acţiunilor 

efectelor războiului electronic; 

• funcţionarea tolerantă la defecte şi perturbaţii a celor trei grile 

(senzori, sisteme de comandă şi control şi execuţie);  

• performanţele elementelor componente (utilizarea high tech); 

• flexibilitatea, adaptabilitatea şi compatibilitatea sistemelor; 

• standardizarea sistemelor şi procedurarea proceselor; 

• managementul resurselor şi informaţiilor. 

De aici nu rezultă că adaptarea şi operaţionalizarea structurii de forţe şi a 

acţiunilor Armatei României la cerinţele RBR ar fi simplă şi facilă. Există 

numeroase limite, unele dintre ele foarte greu de depăşit. Cele mai importante se 

referă la: 

� limitarea bugetară; 

� lipsa unei culturi economice concurenţiale şi performante; 

� lipsa sau insuficienţa tehnologiilor adecvate (high tech şi TI); 

� lipsa platformelor acţionale de suport strategic; 

� lipsa senzorilor de ultimă generaţie şi a mijloacelor de conectare 

a acestora cu sistemele de comandă şi control; 

� lipsa de experienţă în ceea ce priveşte constituirea reţelelor 

virtuale, gestionarea, administrarea, generarea, protecţia şi folosirea acestora; 
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� lipsa unui software adecvat. 

5.5. Domenii şi priorităţi în implementarea conceptului RBR 

Toate domeniile sunt importante. De aceea, implementarea conceptului 

RBR nu se poate face decât într-o concepţie unitară, care să aibă în vedere 

întreaga societate românească, întreaga armată şi misiunile ei posibile. 

Domenii: 

� Politic – înţelegerea noii filosofii de confruntare din epoca 

informaţională şi, pe această bază, a necesităţii implementării conceptului RBR, 

ca modalitate sigură, modernă şi eficientă de asigurare, prin mijloace militare, a 

îndeplinirii intereselor naţionale vitale; elaborarea strategiei politice de 

implementare a conceptului (opţiuni, relaţii internaţionale, relaţii high tech şi TI, 

parteneriate, coaliţii, resurse); 

� Politico-militar – elaborarea unei doctrine care să materializeze 

strategia politică de implementare a conceptului; 

� Teoretic – cunoaşterea şi fundamentarea ştiinţifică a 

conceptului; 

� Tehnic – realizarea sau achiziţionarea high tech de care depind 

condiţiile tehnice de implementare a conceptului; 

� Informaţional – TI; 

� Economic – realizarea suportului economic şi financiar;  

� Militar – realizarea structurii de forţe, a infrastructurilor de 

reţea, a strategiei şi tacticii adecvate şi a suportului mental necesar. 

 

Fiecare dintre aceste domenii îşi are importanţa lui specială. Unul fără 

altul nu se poate. Totuşi, domeniul-cheie al conceptului RBR este cel 

informaţional. Domeniul informaţional este spaţiul real şi virtual în care se 

creează, se manevrează, se partajează şi se transmite informaţia. Este domeniul 

care facilitează comunicarea între luptători, conducerea şi acţiunea. Este 

domeniul cel mai important care se cere digitalizat, protejat, securizat şi apărat.  
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Explorarea continuă a raporturilor dintre informaţie şi puterea de luptă 

necesită, în cazul RBR, noi instrumente de identificare, îndeosebi pentru 

domeniul informaţiei, dar nu numai, a unor modalităţi de analiză şi înţelegere 

completă a acestui raport. Un model conceptual a fost deja dezvoltat de către un 

grup de lucru din Statele Unite şi aplicat atât în acţiunile din Afganistan, cât şi în 

războiul din Irak din martie-aprilie 2003. Este vorba de caracterizarea 

raporturilor dintre informaţia partajată (prelucrată, distribuită şi accesabilă), 

conştiinţa situaţională partajată (în spaţiul misiunii, dar şi oriunde în spaţiul 

confruntării) şi procesele de colaborare şi de sincronizare acţională. Modul de 

aplicare se bazează pe o gamă largă şi diversă de acţiuni, de la cele tradiţionale 

ale războiului (prezente în spaţiul fizic, sub formă de lovituri, atitudini, 

procedee de acţiune, deci lesne de măsurat şi de evaluat) la cele din spaţiul 

cognitiv, care fundamentează spiritul luptătorilor şi optimizează procesul info-

decizional, unde, de fapt, se câştigă sau se pierd războaiele. Spaţiul 

informaţional - care, ca  şi celelalte spaţii, este caracterizat prin superioritate şi 

supremaţie - influenţează hotărâtor, în RBR,  rezultatul operaţiilor, întrucât se 

prezintă ca un scut, scutul informaţional, alături de presiuni, forţă, viteză, lovire 

permanentă, înapoia căruia acţionează mijloacele robotizate, apoi mijloacele 

inteligente de lovire şi, astfel, multiplu protejaţi, luptătorii cu armele şi sistemele 

lor individuale de protecţie.  

 

Realitatea de la care se pleacă nu este una extrem de favorabilă. Nici din 

punct de vedere economic, nici high tech, nici TI, nici financiar, nici militar. 

Spre exemplu, actualul sistem de comandă şi control al structurilor militare 

din cadrul Forţelor Terestre şi cel al senzorilor nu îndeplinesc cerinţele 

conceptului RBR. Sistemul de comandă şi control este ierarhic şi nu poate fi în 

măsură să asigure transmiterea în timp real a informaţiilor din câmpul de luptă la 

factorii de decizie. Colectarea şi procesarea în timp real a informaţiilor la toate 

elementele de reţea, transmiterea instantanee a deciziei la forţele luptătoare sunt, 

de asemenea, imposibile. Cu actuala dotare, aplicarea conceptului RBR în 
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Forţele Terestre este imposibilă. De aceea, în cazul în care se acceptă conceptul 

RBR, în Forţele Terestre trebuie să se producă schimbări radicale, atât în ceea ce 

priveşte structura de forţe (dispariţia sau restructurarea semnificativă a unor 

eşaloane redundante – corpul de armată şi divizia), cât şi înzestrarea, strategia, 

tactica şi programul de instrucţie. Se pune însă tranşant problema dacă un astfel 

de concept trebuie aplicat separat în fiecare categorie de forţe ale armatei sau 

unitar, în întreaga armată, renunţându-se la această partajare pe categorii de forţe 

(care vine din Evul Mediu) şi trecându-se la o nouă organizare tip Joint şi la un 

nou tip de acţiune întrunită sau combinată. Adică implementarea să se facă de 

sus în jos, mai întâi  infostructura şi apoi entităţile de lovire şi acţiune. 

În Forţele Navale, conceptul RBR s-ar putea aplica în 20-25 de ani, în 

condiţiile în care, începând de acum, s-ar proiecta şi s-ar operaţionaliza, potrivit 

unei noi doctrine (cea a utilizării RBR), structura de forţe, noile platforme (nave) 

şi sistemele de la litoral. Aceasta presupune: 

� aplicarea doctrinei unice pentru folosirea întrunită (combinată) a 

forţelor, inclusiv a celor navale (deja elaborată), în viziunea conceptului RBR; 

� manuale, ghiduri, instrucţiuni etc. care să permită pregătirea şi 

ducerea acţiunilor militare în această concepţie; 

� elaborarea modulului şi a modelului de forţe tip Joint pentru acţiuni 

într-un mediu aero-maritim-terestru. 

În ceea ce priveşte Forţele Aeriene, acestea sunt deja pe cale de 

implementare a unui concept care ar putea fi folosit în mod benefic în asimilarea 

filosofiei RBR. ASOC nu a fost însă conceput ca un element al RBR, ci ca 

modalitate de realizare a unui sistem unic şi eficient de supraveghere a spaţiului 

aerian. Conceptul RBR înseamnă mult mai mult.  

Decidentul politic şi cel militar, credem, au de rezolvat următoarele: 

� digitizarea selectivă a mijloacelor de luptă existente; 

� achiziţionarea de arme şi sisteme noi care devin module într-un 

sistem tehnic şi tehnologic inclus de RBR;  
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� combinarea acestor două opţiuni, în urma unei analize riguroase a 

realităţilor, cerinţelor, priorităţilor şi posibilităţilor high tech, TI şi financiare; 

� achiziţionarea elementelor informatice, de comunicaţii şi 

structurilor de reţea; 

� adaptarea treptată şi selectivă a programelor de instrucţie la noile 

exigenţe, în funcţie de posibilităţile reale; 

� renunţarea la vechile teorii/concepţii şi elaborarea unei noi filosofii 

de instrucţie, bazată pe conceptul RBR. 

 

Priorităţi: 

 

1. Elaborarea, într-o primă etapă, a  unei doctrine de utilizare a conceptului 

RBR, în colaborare, cu sprijin sau cu asistenţă americană. 

2. Pe baza acestei doctrine, identificarea principalelor cerinţe şi priorităţi 

de implementare. 

3. Elaborarea unei strategii de implementare a conceptului, care să 

cuprindă: 

� justificarea şi argumentarea acţiunii; 

� configurarea modelului RBR posibil a fi adoptat de Armata 

Română; 

� evaluarea costurilor; 

� identificarea priorităţilor; 

� desfăşurarea pe etape, domenii şi categorii de acţiuni; 

� stabilirea responsabilităţilor. 

4. Elaborarea unei politici şi unei strategii de achiziţii, de înzestrare şi de 

instruire a forţelor. 

5. Dezvoltarea, într-o concepţie unitară, rezultată din doctrina de 

implementare, a componentelor şi sistemelor deja existente (ASOC, sistemele de 

la Forţele Navale şi de la Forţele Terestre), dar numai ca elemente intermediare. 

6. Crearea în timp a unor baze de date care să cuprindă: 
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� amprentele electronice ale posibilelor  mijloace de luptă adverse şi 

ale celor proprii; 

� sistemele de arme; 

� doctrinele adverse, cele proprii şi cele amice; 

� dispunerea (locaţia); 

� sisteme proiective etc. 

 

În consecinţă, există  două modalităţi de implementare a conceptului RBR: 

� Una, naţională, în întreaga armată, într-o concepţie unică, cu 

sprijinul Aliaţilor; 

� La categorii de forţe armate, conectabile, astfel:  

� în teatre; 

� în lupta multinaţională; 

� cu celelalte forţe armate şi cu Aliaţii; 

� mobile şi modulare.  

Varianta a doua este accesibilă armatei noastre şi permite asimilarea 

succesivă şi temeinică a filosofiei, teoriei şi practicii RBR:  
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Capitolul 6  

Elemente privind concepţia şi strategia implementării  

conceptului RBR 

6.1. Responsabilităţi 

Implementarea conceptului RBR va trebui să constituie o opţiune 

politico-militară. Există numeroase argumente care justifică o astfel de opţiune 

şi, în consecinţă, o astfel de acţiune întreprinzătoare. Cele mai importante sunt 

următoarele: 

1. RBR aparţine societăţii de tip informaţional. El va evolua odată cu 

procesul de integrare în cadrul globalizării şi va fi, într-o multitudine de formule, 

un element de bază al războiului viitorului, caracterizat îndeosebi prin 

predominanţa tehnologiei informaţiei (TI), aplicarea conceptului C4I2SR, şi 

dezvoltarea lucrului în reţele centrale. 

2. Mai devreme sau mai târziu, majoritatea armatelor moderne îşi vor 

constitui reţele numai după modelul C4I2SR, aplicat deja cu mult succes de 

către Forţele Armate ale Statelor Unite şi nu numai. 

3. Chiar dacă Armata României are acum posibilităţi limitate pentru 

materializarea, pe termen scurt, a acestui concept, direcţia pe care se îndreaptă 

obligă şi este în favoarea însuşirii şi aplicării lui. 

4. Introducerea acestui concept, cu toate implicaţiile lui, poate fi 

începută, concomitent, în sfera conducerii (a comenzii şi controlului), prin 

crearea, securizarea, gestionarea, regenerarea şi folosirea unor elemente de reţea 

centrală şi în sfera acţiunii, prin înzestrarea platformelor de luptă (atât cât este 

posibil, dar într-o concepţie unitară şi cu bătaie lungă) cu aparatura şi soft-urile 

necesare lucrului în astfel de reţele. 

5. Elementele de sistem (STAR, ASOC, elemente digitale ale sistemelor 

mobile de transmisiuni, soft-uri pentru C4I şi pentru sistemele de arme, 

procesoare de ultimă tehnologie etc.), ca şi platformele asimilate sau realizate 
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până acum de Armata României se cer analizate pe structuri şi categorii de forţe, 

în funcţie de cerinţele conceptului operaţional şi de rezultate.  

Criteriile ar putea fi următoarele: 

 

 

� caracteristicile informaţionale; 

� posibilităţile de conectare în reţele virtuale; 

� capacitatea de receptare, transmitere şi retransmitere a datelor şi 

informaţiilor; 

� compatibilitatea; 

� performanţele în luptă. 

6. În configurarea unor variante de organizare şi înzestrare a Armatei 

României şi în constituirea modelului RBR accesibil şi necesar, se poate porni 

din două direcţii convergente, care se condiţionează reciproc: 

� experienţa Forţelor Armate ale Statelor Unite (eventual, 

solicitarea unei asistenţe de specialitate din partea acestora), dar şi experienţa 

unor armate ale unor ţări din Europa (Franţa, Marea Britanie, Germania); 

� identificarea şi analiza riscurilor, ameninţărilor, vulnerabilităţilor, 

corelate cu politica de răspuns la acestea, misiunile stabilite, responsabilităţile 

constituţionale şi cele ce revin armatei în cadrul NATO şi UE, precum şi 

acţiunile previzibile, la care se adaugă obligatoriu posibilităţile tehnice şi 

ştiinţifice proprii, precum şi cele financiare reale pe are se poate conta. 

Oricum, însuşi faptul că se discută, se studiază şi se caută modalităţi 

concrete de aplicare a conceptului RBR în Armata României reprezintă un pas 

deosebit de important şi o provocare cu totul deosebită, deci două argumente da 

capo. 

Responsabilităţile privind elaborarea concepţiei şi a strategiei de 

implementare a conceptului RBR ar putea fi repartizate astfel:  

Pentru conducerea politico-militară: 

� luarea deciziei politice de implementare; 

� elaborarea doctrinei de utilizare a acestui concept; 
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� identificarea resurselor; 

� identificarea şi folosirea elementelor concrete de sprijin din partea 

Statelor Unite şi altor ţări; 

� obţinerea sprijinului Alianţei Nord-Atlanice; 

� conexarea efortului intern, organizarea şi conducerea politică a 

acţiunii de implementare.  

 

 

 

 

Pentru conducerea Ministerului Apărării Naţionale

� susţinerea proiectului în Guvern şi asigurarea expertizei; 

� conducerea procesului de implementare; 

� elaborarea concepţiei de implementare; 

� elaborarea, împreună cu Statul Major General, a strategiei de 

implementare; 

� colaborarea cu alte ministere în acest sens; 

� colaborarea cu ministere ale apărării din ţări NATO care ne pot 

sprijini în realizarea acestui proiect. 

Pentru Statul Major General:

� constituirea unei structuri (direcţie) C4I care să realizeze concepţia 

şi strategia de implementare, standardele de aplicare, integrarea, planificarea şi 

gestionarea sistemelor informatice;  

� elaborarea, împreună cu conducerea Ministerului Apărării 

Naţionale, a concepţiei şi strategiei de implementare; 

� asigurarea expertizei militare; 

� organizarea detaliată a procesului de implementare; 

� elaborarea planurilor şi programelor de implementare; 

� conducerea militară a acestui proces; 

� propunerea şi realizarea structurii de forţe; 

� realizarea modulelor de forţe tip Joint; 

� organizarea pregătirii forţelor în această concepţie; 
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� elaborarea concretă a strategiei de înzestrare; 

� realizarea reţelelor fizice şi virtuale şi experimentarea lor. 

 

 

Pentru categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele 

operaţionale: 

� identificarea elementelor proprii care pot fi folosite în procesul de 

implementare; 

� desfăşurarea programelor şi planurilor de implementare; 

� experimentarea componentelor sistemelor necesare RBR; 

� realizarea concretă a digitalizării platformelor şi reţelelor fizice 

existente. 

 

Pentru instituţiile de învăţământ militar:

� pe baza concepţiei şi strategiei de implementare, introducerea 

etapizată în sistemul de învăţământ a temelor necesare şi modelarea permanentă 

a conceptului; 

� organizarea unor cursuri de instruire şi evaluare, în această viziune, 

a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor; 

� simularea şi modelarea pentru RBR; 

� dotarea acestora cu tehnologii informatice capabile să concretizeze 

instruirea.  

 

Pentru instituţiile de cercetare dezvoltare pentru tehnică şi tehnologii 

militare: 

� cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică în folosul dotării 

tehnice a categoriilor de forţe ale armatei, corespunzător cerinţelor RBR; 

� testarea şi evaluarea tehnică, potrivit exigenţelor RBR, a 

echipamentelor militare realizate în ţară sau în străinătate în vederea introducerii 

lor în dotare; 
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� facilitarea schimbului de informaţii tehnico-ştiinţifice, în domeniul 

RBR sau în domenii adiacente şi complementare acestuia, cu institute de 

cercetare la nivel naţional şi internaţional. 

6.2. Obiective urmărite 

� Modernizarea sistemului de comandă şi control al armatei pe baza 

high tech şi tehnologia informaţiei - TI; 

� Perfecţionarea structurii de forţe a Armatei României şi pregătirea 

ei pentru a face faţă cerinţelor Alianţei Nord-Atlantice şi confruntărilor 

viitorului; 

� Realizarea succesivă a unei structuri de forţe suple, modelabile şi 

sustenabile în teatru, capabilă să ducă acţiuni complexe atât pe teritoriul 

naţional, cât şi pe alte teatre, oriunde solicită NATO; 

� Dotarea armatei cu sisteme de arme şi mijloace de comunicaţii 

performante; 

� Creşterea puterii militare a sistemului naţional de apărare pe baza 

unui nou concept operaţional şi a tehnologiei informaţiei. 

6.3. Modalităţi de implementare 

Conceptul RBR este o expresie a noii revoluţii în domeniul militar, 

determinată, în principal, de înalta tehnologie şi de tehnologia informaţiei. 

Implementarea conceptului RBR în Armata Română, deşi este o necesitate, va fi 

problematică şi îndelungată, datorită faptului că nu există posibilitatea unei 

susţineri economice, financiare şi high tech pe măsură şi oportune. De aceea, o 

astfel de implementare se va face în etape, progresiv, în general benefic, dar şi 

cu unele riscuri. Dată fiind discrepanţa dintre posibilităţile reale de asimilare a 

high tech şi, mai ales, a TI şi ritmul în care evoluează astfel de tehnologii, 

probabil cu greu se va putea ţine pasul. Astfel, încheierea procesului de 

asimilare a unor sisteme, în cazul în care nu se aplică în mod corect principiul 
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upgrade, ar putea să nu însemne alinierea la standardele moderne (pentru că, în 

momentul încheierii procesului de asimilare sistemul poate fi deja depăşit), ci 

pur şi simplu un uriaş efort inutil. După părerea noastră, RBR oferă unica 

fereastră de oportunitate pentru a reduce decalajul existent şi a face posibilă 

participarea noastră militară la cât mai multe misiuni NATO şi de coaliţie. 

Momentul nu trebuie scăpat, iar efortul va fi cea mai bună investiţie. 

De aceea, atât concepţia de implementare, cât şi strategia de 

implementare trebuie să aibă în vedere această realitate şi să prevadă soluţii 

acceptabile, fără amânări şi compromisuri riscante.  

  

Implementarea nu se poate face doar prin efort propriu; este nevoie de un 

sistem de colaborare şi interoperabilitate, astfel încât costurile să fie mai mici, 

iar ritmul de introducere a noilor tehnologii mai rapid. 

 

În primul caz, practic, în condiţiile actuale ale economiei româneşti, nu 

există nici o şansă. România nu este capabilă, la ora actuală, să asimileze şi să 

pună în aplicare, prin mijloace proprii, un astfel de concept. 

Cea de a doua cale este posibilă, în primul rând, datorită unor 

parteneriate strategice (cu Statele Unite) pe care România le are şi le poate 

dezvolta şi le susţine. De aceea, concepţia de implementare şi materializare a  

conceptului RBR trebuie să fie fermă, bine ancorată în realităţi, iar strategia care 

se va adopta să aibă, la rândul ei, calitatea de a fi deschisă, dinamică, flexibilă, 

perfectibilă şi, pe această bază, eficientă. 

De asemenea, implementarea se poate face în mod direct ori mediat.

Calea directă presupune elaborarea unei concepţii naţionale de 

implementare şi a unei strategii adecvate, care să fie pusă în operă prin efort 

propriu sau printr-o finanţare externă negociabilă.  

Calea mediată presupune o asistenţă semnificativă şi un ajutor extern 

substanţial, îndeosebi din partea Statelor Unite ale Americii. 

 6.4. Etape necesare în aplicarea conceptului RBR 
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Considerăm că, pentru aplicarea conceptului RBR în Armata României, 

sunt necesare următoarele etape: 

I Cunoaşterea conceptului, a conexiunilor şi implicaţiilor sale. 

Formularea, pentru Armata României, a modelului RBR creat şi aplicat de 

Forţele Armate ale SUA şi sugerat de Directiva Politico-militară a NATO. 

. 

. 

.

 

II Identificarea elementelor care pot fi integrate în conceptul de RBR. 

III. Elaborarea unei doctrine de utilizare a conceptului RBR în Armata 

României. 

IV. Formularea (elaborarea) modelului acţional întrunit (integrat) sau 

combinat, tip Joint, fundamentat pe RBR. 

V  Realizarea conexiunilor dintre modelul acţional întrunit (integrat) 

axat pe RBR şi posibilităţile reale ale Armatei României. 

VI. Introducerea cerinţelor RBR în strategia forţelor, în strategia 

mijloacelor şi în strategia operaţională, adică în structura de forţe, în sistemul de 

înzestrare şi de instruire, în logistică şi în conceptul operaţional. 

VII. Pregătirea, pe această bază, a forţelor care vor fi introduse în teatru 

pentru îndeplinirea diferitelor misiuni. 

 

În mod concret, acţiunile corespunzătoare acestor etape ar putea fi 

următoarele: 

ETAPE ACŢIUNI 

I. Cunoaşterea 

conceptului, a 

conexiunilor şi 

implicaţiilor sale. 

Formularea, pentru 

Armata României, a 

modelului RBR creat 

1. Studierea experienţei Forţelor Armate Americane 

în elaborarea şi materializarea acestui concept, singura 

armată din lume care îl aplică efectiv şi îl studiază în 

continuare, dar şi a experienţei şi preocupărilor 

armatelor ţărilor din UE. 

2. Studierea şi aprofundarea teoriei RBR, modelelor 

matematice şi informaţionale, îndeosebi în domeniul 
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şi aplicat de Forţele 

Armate ale SUA şi 

sugerat de Directiva 

Politico-militară a 

NATO. 

 

entropiei sistemelor dinamice complexe şi teoriei 

haosului. 

3. Formularea modelului RBR şi a cerinţelor care 

decurg de aici, în special ale celor ce se referă la:  

� sursele (senzorii) de informaţii; 

� tipurile de reţea centrală accesibilă Armatei 

României realizate în mod virtual în teatru, în coaliţie, 

în Alianţă, în relaţie nemijlocită cu Forţele Armate ale 

Statelor Unite şi, dacă este posibil, la nivelul 

Comandamentului Operaţional Strategic (în gestiunea 

căruia ar trebui să funcţioneze o astfel de reţea 

centrală); 

� elementele fizice şi de software ale reţelei 

centrale, purtătorilor şi reţelei platformelor de luptă; 

� tipul de gestiune, administrare, generare şi 

folosire a reţelei centrale virtuale şi a reţelei 

platformelor de luptă (mijloacelor de luptă).  

II. Identificarea 

elementelor care pot fi 

integrate în conceptul 

de RBR. 

 

Aceasta presupune două tipuri de acţiuni distincte: 

1. Identificarea elementelor care pot intra în 

alcătuirea reţelelor centrale: 

� elemente fizice şi de software (sisteme de 

supraveghere integrată a spaţiului aerian, a celui 

maritim, a celui terestru şi a ciberspaţiului); 

� surse şi senzori de informaţii (mijloace 

electronice de cercetare, observare, supraveghere, 

recunoaştere şi platforme-suport: avioane, elicoptere, 

nave, maşini de luptă etc. existente la fiecare categorie 

de forţe ale armatei); 

� formularea adecvată a unor cereri de acces la 
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informaţiile provenite din surse americane şi NATO. 

2. Compararea acestor elemente cu cele rezultate din 

cerinţele modelului teoretic de reţele (reţea centrală şi 

reţea a platformelor de luptă) şi desprinderea 

concluziilor privind compatibilităţile şi incompatibi-

lităţile respective.   

III. Elaborarea 

unei doctrine de 

utilizare a conceptului 

RBR în Armata 

României. 

Aceasta presupune: 

� elaborarea politicilor de implementare a 

conceptului; 

� identificarea principiilor; 

� stabilirea filosofiei structurii de forţe şi a 

înzestrării;  

� formularea tipurilor de acţiuni în teatru şi în afara 

acestuia; 

� stabilirea nivelurilor şi tipurilor de angajare, a 

forţelor, mijloacelor, tehnologiilor, îndeosebi TI, şi 

resurselor.   

IV. Formularea 

(elaborarea) 

modelului acţional 

întrunit (integrat) sau 

combinat, tip Joint, 

fundamentat pe RBR. 

 

Acest model porneşte din trei direcţii care acţionează 

concentric: 

� formularea modelului de reţea centrală; 

� formularea modelului grilei de senzori; 

� formularea modelului de reţea centrată pe 

platformele purtătoare (este vorba de tipurile de 

vehicule de luptă, avioane, nave de luptă etc. şi de 

platforme spaţiale puse la dispoziţie de SUA, de 

Alianţă sau de un partener strategic cu astfel de 

posibilităţi). 

V. Realizarea 

conexiunilor dintre 

Există trei reţele (grile) care alcătuiesc osatura a ceea 

ce numim Război bazat pe Reţele (RBR): 

 NESECRET 
Pagina 92 din 108 



NESECRET 

modelul acţional 

întrunit (integrat) axat 

pe RBR şi 

posibilităţile reale ale 

Armatei României. 

 

� reţeaua (grila) senzorilor; 

� reţeaua (grila) centrală; 

� reţeaua (grila) platformelor (mijloacelor) de 

luptă. 

Din reţeaua (grila) senzorilor fac parte senzorii de 

informaţie, cei meteorologici, cei de supravegherea 

stării sistemului şi reţelelor etc. 

Din reţeaua (grila) centrală fac parte sistemele 

digitizate de comandă, control şi cele de informaţii 

(C2I, C4I, C4I2 sau C4I2SR), care constituie, de fapt, 

esenţa acestui tip de război. 

Din reţeaua platformelor (mijloacelor de luptă) fac 

parte sistemele digitizate de comandă, informaţii, 

supraveghere şi recunoaştere (de regulă, după amprenta 

electronică) existente îndeosebi la nivel tactic şi la cel al 

luptătorilor, precum şi sistemele de receptare, în timp 

real, a informaţiei şi deciziei şi a mijlocului de lovire 

(rachetă, bombă, proiectil etc.). 

Conexarea modelului acţional cu posibilităţile reale 

ale Armatei României se poate face atât la nivel 

general, cât şi la nivelul fiecărui tip de misiuni şi de 

acţiuni, desprinzându-se concluziile de rigoare şi 

elaborându-se propunerile necesare. 

Această conexare trebuie să răspundă, în principiu, la 

următoarele întrebări: Avem mijloace care pot fi 

cuprinse în reţelele centrale virtuale? Dar pe platforme 

de luptă? Există software-uri care le pot conecta sau 

acestea trebuie create (cumpărate)? Cu ce costuri? 

Platformele de luptă existente pot fi reconfigurate în 
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viziunea RBR (cum au fost, spre exemplu, avionul MiG-

21 Lancer şi elicopterul IAR 330 Socat etc.), sau nu 

merită efortul? Cum şi în cât timp se preconizează 

trecerea de la structurile şi acţiunile moştenite, la cele 

cerute de conceptul RBR? Răspunsurile la aceste 

interogaţii vor da un verdict: „Structura de forţe 2007“ 

are nevoie de acest concept şi, ca atare, el va trebui 

introdus în toate proiectele!   

VI. Introducerea 

cerinţelor RBR în 

strategia forţelor, în 

strategia mijloacelor 

şi în strategia 

operaţională, adică în 

structura de forţe, în 

sistemul de înzestrare 

şi de instruire, în 

logistică şi în 

conceptul operaţional. 

Abordarea metodologică se face dinspre conceptul 

operaţional. Reţeaua senzorilor şi reţeaua centrală 

trebuie să răspundă prompt cerinţelor operaţionale, iar 

strategia (forţelor, mijloacelor, acţiunilor) se 

restructurează, în cazul acceptării noului concept, pe 

coordonatele RBR. Acesta, la rândul lui, răspunde unei 

noi ere, cea deschisă de revoluţia în domeniul militar 

(RMA), generată de impactul globalizării şi societăţii de 

tip informaţional asupra acţiunii militare. În aceeaşi 

măsură, acest concept trebuie introdus în logistică. 

Acest concept RBR va trebui oglindit şi în doctrinele 

operaţionale, care se află fie în proiect, fie în formă 

finală.  

VII. Pregătirea, pe 

această bază, a 

forţelor care vor fi 

introduse în teatru 

pentru îndeplinirea 

diferitelor misiuni. 

 

Forţele care vor fi introduse în teatru trebuie pregătite 

potrivit acestui concept, fie în poligoane existente în 

ţară (cu acces la platforme spaţiale de informaţii – 

sateliţi – care aparţin SUA sau aliaţilor puternici din 

NATO). Aceste platforme cu sisteme complexe de 

senzori şi capacitate sporită de investigaţie (căutare), 

informaţie, supraveghere şi recunoaştere sunt: sateliţi, 

avioane de tipul E2A, E3A, avioane fără pilot care 

 NESECRET 
Pagina 94 din 108 



NESECRET 

transmit imaginea în timp real, sisteme JSARS etc.   

 

Din punct de vedere tehnic, definirea şi implementarea unui sistem 

caracterizat de conceptul RBR presupun: 

1. Standardizarea privind: 

� arhitectura tehnică a sistemelor componente; 

� interoperabilitatea; 

� securitatea. 

2. Emiterea cerinţelor; 

3. Definirea elementelor componente (sisteme/produse); 

4. Estimarea resurselor (materiale, financiare, umane); 

5. Stabilirea priorităţilor; 

6. Realizarea sistemului pilot; 

7. Experimentarea, testarea şi evaluarea; 

8. Instruirea.  

6.5. Resursele necesare 

România nu dispune, în prezent, de toate resursele necesare pentru 

implementarea şi materializarea conceptului RBR. Realizările de până acum în 

domeniul conducerii forţelor – comandamentele operaţionale şi elemente ale 

sistemelor comandă şi control, unii senzori şi unele componente ale 

supravegherii unitare a spaţiului aerian, în concepţie NATO, RTP/STAR, 

Intranet şi câteva reţele fizice de calculatoare – nu au vizat neapărat conceptul 

RBR, dar pot fi folosite ca resurse sau componente (deja existente) în 

implementarea acestui concept. 

Avem în vedere următoarele resurse posibile: 

Din punct de vedere al tipului şi calităţii: 

� Umane; 

� Financiare; 
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� High tech; 

� Tehnologie a informaţiei – TI; 

� Economice; 

� Infostructurile şi structurile de comunicaţii. 

 

Resursa umană este o resursă foarte importantă pentru aplicarea 

conceptului de RBR. Aceasta  trebuie să corespundă cantitativ  şi calitativ 

privind: 

• selectarea personalului necesar pentru elaborarea concepţiilor;  

• coordonarea şi controlul funcţionării sistemelor informatizate şi 

automatizate. 

Resursele umane sunt, în anumite condiţii, consistente şi suficiente (ca 

bază de selecţie) pentru implementarea acestui concept. Din această categorie 

fac parte: 

� absolvenţii Colegiului Naţional de Apărare şi ai unor instituţii 

similare din străinătate care se află în diferite funcţii în Parlamentul României, 

în Guvern, în ministere şi în societatea civilă;  

� generalii, ofiţerii şi, în general, toţi cei care  şi-au făcut studii în 

străinătate, şi sunt familiarizaţi cu acest concept; 

� generalii şi ofiţerii cu pregătire tactică şi strategică superioară; 

� militarii specialişti în ACT şi comunicaţii implicaţi în procesul de 

restructurare a armatei şi în realizarea sistemelor informatice şi de comunicaţii; 

� militarii care participă la misiuni internaţionale în cadrul NATO şi 

organismelor de securitate. 

Pregătirea resursei umane pentru o astfel de acţiune este prioritară şi 

trebuie cuprinsă în planificarea strategică. 

Resursa umană necesară pentru exploatarea sistemelor informatice este 

insuficientă şi trebuie completată, atât la nivelul structurilor centrale, unde există 

echipamente de procesare a datelor în cadrul unor structuri de administrare şi 

exploatare reţele, cât şi la nivelul celorlalte structuri ierarhic subordonate, cu 
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personal calificat care să asigure funcţionarea continuă a sistemelor în condiţii 

de securitate. Din această categorie fac parte: ofiţeri, absolvenţi ai instituţiilor 

militare şi civile de învăţământ cu pregătire în informatică şi comunicaţii; 

maiştri militari şi subofiţeri  absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ militare şi 

civile; salariaţi civili cu pregătire superioară şi medie în domeniul informaticii. 

Trebuie armonizată dinamica pregătirii specialiştilor militari informaticieni 

cu dinamica introducerii în exploatare a noilor sisteme care vor opera în cadrul 

conceptului RBR. Categoriile de forţe armate să-şi dezvolte capacitatea de 

pregătire a personalului tehnic şi de operare pentru sistemele din cadrul 

conceptului RBR, în instituţiile de învăţământ militare proprii. 

Resursa umană care va fi direct implicată în implementarea conceptului 

RBR trebuie să continue să urmeze cursuri de pregătire specifică îndeosebi în 

Statele Unite ale Americii, dar şi în alte ţări preocupate de acest concept (Franţa, 

Marea Britanie, Germania, Italia etc.).  

Pregătirea resursei umane în plan extern şi intern pentru o astfel de acţiune 

este prioritară şi trebuie cuprinsă în planificarea strategică. 

 

Resursa financiară este şi va rămâne limitată, dar nu deficitară. România, 

fără sprijin financiar extern, nu va putea adopta acest concept al cărui cost se va 

ridica la multe miliarde de dolari. Numai procesoarele necesare reţelei centrale 

se ridică la câteva miliarde de dolari. De aceea, considerăm că, paralel cu 

elaborarea doctrinei de implementare a conceptului, trebuie să fie stabilite şi 

costurile şi, în funcţie de acestea, strategia de implementare.  

Finanţarea ar putea fi făcută: 

� numai prin efort propriu, în 15-20 ani; 

� de către un partener strategic, cu finalizare în 10-15 ani ; 

� prin efort propriu, cu sprijinul unui partener strategic, în limita a 5-

10 ani; 

� cu sprijinul NATO, cu caracter de permanenţă;  

� cu sprijinul UE, în condiţiile concrete ale unor programe comune; 
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� combinat, cu o finalitate în funcţie de interesul manifestat de către 

părţi. 

Indiferent ce cale de finanţare va fi aleasă, acesta este domeniul cel mai 

sensibil şi cel mai complicat al doctrinei, care trebuie tratat aşa cum se cuvine. 

 

Resursa High tech constituie cadrul în care poate fi implementat un astfel 

de concept. O astfel de tehnologie este deja pe punctul de a se generaliza. Ea 

este prezentă şi în ţara noastră, însă problema care se pune se referă nu numai la 

prezenţa acestui tip de tehnologie, ci şi la contribuţia românească, adică la 

aportul românesc high tech. Analiza riguroasă a acestui raport şi optimizarea lui 

(în limite posibile) constituie o condiţie de bază a adoptării conceptului. 

Decidentul politico-militar trebuie să stabilească şi să hotărască asupra filosofiei 

de implicare, dependenţelor, interdependenţelor şi coerenţei sistemului. Mai 

exact, înainte de a se porni la drum, este necesar să se ştie în ce măsură există o 

securitate şi o garanţie high tech, cât anume este implicare naţională, cât 

dependenţă internaţională şi cât contează parteneriatul strategic în derularea 

programelor care se vor adopta. Valorificarea spiritualităţii româneşti în 

domeniu poate fi un atu de încurajare. 

 

Tehnologia informaţiei – TI este resursa principală a RBR. România 

dispune de reţele de calculatoare, de elemente substanţiale ale TI şi mai ales de 

un personal calificat care dă garanţia unui potenţial substanţial în acest domeniu. 

Totuşi, în lipsa mijloacelor financiare necesare şi a perspectivei ameliorării 

acestora, domeniul TI rămâne o problemă greu de soluţionat în implementarea 

conceptului RBR. Oricum, o astfel de problemă creează dependenţe, iar aceste 

dependenţe vor trebuie gestionate. Este vorba de sisteme foarte utile, deşi foarte 

scumpe, care trebuie achiziţionate iniţial pentru a putea folosi ceea ce deja avem. 

 

Resursele economice creează baza economică a high tech şi a TI. 

Economia românească, aflată într-un îndelungat proces de tranziţie, nu este 
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deocamdată în măsură să asigure cadrul necesar unei strategii naţionale high 

tech, dar de aici nu rezultă că, în viitor, o astfel de strategie nu este posibilă. 

Implementarea şi materializarea conceptului RBR nu se poate realiza fără 

implicarea semnificativă a factorului economic, adică a resurselor economice. 

De aceea, în echipa care va elabora doctrina şi strategia de implementare a 

conceptului RBR trebuie să fie incluşi şi economişti. Privatizarea producerii 

elementelor necesare şi încurajarea propriilor specialişti sunt deja două premise 

ale identificării şi valorificării resurselor economice.  

 

Infostructurile şi structurile de comunicaţii se află în curs de constituire, 

atât la nivel naţional, cât şi în cadrul categoriilor de forţe ale armatei. Din STAR 

s-a realizat abia o parte din Reţeaua de Transmisiuni Permanentă, iar sistemele 

tactice (care sunt mobile) de abia au fost puse în discuţie. Structurile de 

informaţii se află şi ele la început. Este necesar un efort naţional îndelungat 

pentru crearea bazelor de date şi a sistemelor de acces autorizat la acestea. 

Desigur, bazele de date necesare RBR pot fi realizate şi prin transfer 

internaţional de la cei care le au deja create (potrivit acordurilor încheiate cu 

unele state în ceea ce priveşte informaţia), dar efortul naţional şi militar în acest 

domeniu nu va fi nici uşor, nici pe termen scurt. Crearea şi utilizarea eficientă a 

bazelor de date reprezintă una dintre cele mai spinoase probleme ale conceptului 

RBR.  

Ideea fundamentala referitoare la bazele de date se referă la 

standardizarea informaţiilor (coduri, formate unice) ce se vehiculează în 

reţele pentru a putea fi compatibilă cu alte sisteme naţionale sau multinaţionale. 

În cadrul conceptului RBR, baza de date capătă deja semnificaţia de colecţie 

(depozit) de informaţii standardizate, care pot fi: tabele, fişiere de diferite tipuri 

etc.  

Acest tip de acţiuni reclamă o serie întreagă de probleme şi aspecte. Din  

punct de vedere al situării lor şi accesării, resursele pot fi  interne şi externe.  
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Dimensiunea şi structura internă şi cea externă a resurselor se cer analizate 

cu foarte mult discernământ. Aceasta implică un complex de acţiuni (politice, 

economice, diplomatice etc.) prin care să se urmărească folosirea tuturor 

oportunităţilor care pot avea o relaţie cu slujirea interesului naţional de 

securitate şi apărare. 

 

Din punct de vedere al beneficiarului direct, aceste resurse pot fi din 

afara ori din interiorul sistemului naţional de apărare, dar  şi din interiorul 

armatei. 

 

Resursele care se află în afara sistemului naţional de apărare pot fi 

conectate la realizarea proiectului de implementare a conceptului RBR în 

măsura în care un astfel de efort este benefic pentru ele. Este vorba, în principal, 

de resursele financiare, de resursele high tech, de cele informaţionale, de cele 

comerciale şi de altă natură, care, angajate în mod direct sau mediat în acest 

proiect, pot avea un profit pe termen lung. De aceea, identificarea şi folosirea lor 

trebuie să se facă potrivit unor strategii complexe, cu implicarea patronatului, a 

ONG-urilor şi a altor structuri care pot concura la slujirea interesului naţional.  

Dacă se prevede o perspectivă mai largă, atunci importurile, exporturile, 

asimilarea high tech, în general orientarea producţiei şi a comerţului, diplomaţia 

şi alte activităţi pot avea în vedere, potrivit unui program pe termen mediu şi 

lung şi unei strategii guvernamentale adecvate, pe lângă interesele proprii, şi 

crearea unui cadru şi a unor resurse (de finanţare, high tech, TI etc.) care să ajute 

la punerea în operă a conceptului RBR. 

 

Resursele din interiorul sistemului naţional de apărare, ca şi cele din 

interiorul armatei, trebuie identificate, analizate şi folosite la maximum, 

potrivit unei planificări riguroase şi prin stabilirea de responsabilităţi precise. 
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Concluzii şi propuneri 

1. Conceptul şi concepţia RBR prefigurează războiul viitorului, un cu totul 

alt tip de război, care este specific societăţii de tip informaţional şi, ca atare, 

trebuie însuşit şi aplicat imediat, după raţiuni politico-militare. 

 

2. Implementarea conceptului RBR este în primul rând o problemă de 

opţiune politică pe termen lung. Politicul va trebui să decidă dacă o armată 

performantă, în măsură să ducă o confruntare high tech, este factor de stabilitate 

sau nu. Virtual, prin RBR, se poate transforma întregul glob pământesc într-un 

spaţiu al luptei şi confruntării armate, ceea ce face să se accentueze 

dependenţele politice dintre state. Multe dintre problemele legate de locaţia 

reţelelor de senzori şi reţelelor de actori nu vor putea fi rezolvate decât prin 

decizii politice internaţionale, în timp ce problemele de comandă şi control pot 

aparţine unui singur subiect ori unui grup restrâns de subiecţi. De asemenea, 

RBR accentuează, pe termen îndelungat, la niveluri încă neîntâlnite, 

interdependenţele dintre armate, dar mai ales dintre armate şi actorul care 

gestionează infostructura. Acceptarea acestei realităţi este tot o problemă de 

decizie politică. În toate aspectele prezentate, factorul politico-strategic 

românesc trebuie să facă opţiuni clare şi oportune. 

 

3. Pentru însuşirea şi aplicarea acestui concept în Armata României este 

necesar să se constituie  un colectiv de specialişti interdisciplinar format din: 

� reprezentanţi ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 

� reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale; 

� reprezentanţi ai Statului Major General; 

� reprezentanţi ai categoriilor de forţe ale armatei; 

� reprezentanţi ai logisticii; 

� lucrători din domeniul high tech; 
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� lucrători în tehnologia informaţiei, infostructurii, managementului şi 

securităţii reţelelor.  

Acest colectiv va trebui să îndeplinească următoarele sarcini: 

� identificarea şi contactarea unor specialişti din Forţele Armate ale 

Statele Unite şi ale altor ţări din NATO preocupate de studiul şi implementarea 

RBR şi solicitarea de asistenţă; 

� elaborarea doctrinei de cunoaştere şi aplicare a conceptului RBR, 

care să fie aprobată de decidentul politico-militar, şi, pe această bază, a unei 

strategii de implementare; 

� elaborarea modelului (concepţiei) RBR necesar Armatei României; 

� evaluarea costurilor şi implicaţiilor; 

� operaţionalizarea implementării. 

Există şi o altă variantă: datorită faptului că Armata Română nu dispune de 

experţi, se poate angaja o firmă de consultanţă specializată în domeniu care să 

elaboreze un studiu de fezabilitate, pe care apoi să fie în măsură să-l 

implementeze.  

 

4. Pentru aplicarea conceptului RBR, propunem a se studia şi decide asupra 

următoarelor variante: 

4.1. Implementarea conceptului în întreaga armată, simultan, în limitele 

resurselor disponibile, concomitent în cele trei mari componente: reţeaua 

senzorilor, reţeaua centrală de conducere (sistemele C4I) şi reţeaua entităţilor 

(platformelor) de execuţie. Această abordare prezintă avantajul că procesele vor 

putea fi gestionate compact, într-o viziune unitară, într-un orizont de timp care 

poate dura zeci de ani. 

4.2 Aplicarea conceptului, diferenţiat, dar potrivit unui plan unitar, în cele 

trei categorii de forţe ale armatei. Se va asigura un grad sporit de elasticitate şi 

se va scurta timpul pentru aplicarea RBR de către unele structuri. La nivel 

naţional se lucrează numai la conectarea elementelor printr-o reţea adecvată. 
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4.3 Dezvoltarea şi implementarea sistemului C3I(SR) tip Bg. în Forţele 

Terestre. 

4.3 Aplicarea conceptului după modelul ASOC, considerat a fi cel mai 

avansat în domeniul digitalizării şi comenzii-controlului. Deci s-ar putea acorda 

prioritate FAM în implementarea conceptului, ceea ce ar însemna continuarea şi 

aprofundarea proceselor care se derulează în prezent în cadrul acestora. Astfel, 

FAM ar fi prima categorie de forţe care ar putea desfăşura/participa la acţiuni 

RBR. Celelalte categorii de forţe îşi conectează succesiv realizările la sistemul 

FAM care, prin aceasta, poate deveni naţional şi integrat. 

4.4. Aplicarea conceptului doar la nivelul conducerii centrale, al 

comandamentelor operaţionale şi al forţelor care vor face parte din NATO (cele 

două brigăzi mecanizate, componenta aeriană şi componenta navală). 

4.5. Aplicarea conceptului pe o structură-pilot, analiza rezultatelor, 

introducerea acestora în procesul de învăţământ militar, desprinderea 

concluziilor necesare şi, după aceea, stabilirea unei variante optime de 

implementare prin dezvoltare succesivă. Pentru început, considerăm că aceasta 

ar fi varianta cea mai potrivită şi realistă. Ar permite o mai bună gestionare a 

resurselor, o mai rapidă asimilare a noutăţilor apărute şi chiar o participare 

concretă şi mai rapidă a Armatei României la acţiuni multinaţionale, inclusiv la 

cele denumite altele decât războiul, desfăşurate în condiţiile RBR. 

  

5. Corelarea acestei acţiuni cu cea a grupului de lucru pentru revizuirea 

Structurii de Forţe 2007; obligatoriu, includerea acestui grup în colectivul de 

elaborare a RBR, precum şi corelarea tuturor grupurilor care se vor constitui 

pentru proiectarea structurii Armatei României după 2007. 

 

6. Opţiunea pentru una dintre variantele propuse va permite o planificare 

riguroasă a resurselor şi va prefigura şi o anumită „specializare“ imediată a 

armatei noastre pentru unele misiuni NATO şi internaţionale, în condiţiile RBR, 

urmând ca, în timp, să fie acoperită o gamă mult mai largă.  
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ÎÎnncchheeiieerree  

Studiul şi implementarea conceptului RBR este un proces ce se derulează 

deocamdată în puţine armate ale lumii. Procesul reflectă realităţile fiecăreia, dar 

şi rolul pe care-l preconizează conducerile politice pentru armatele lor în 

strategiile pe termen lung. Elaborările teoretice vor fi supuse experimentărilor în 

exerciţii şi acţiuni militare reale. Presupunem că multe dintre ele vor suporta 

corecţii. De asemenea, vor fi relevate aspecte încă nebănuite. Armata României 

este obligată să intre în acest proces pentru că, mai devreme ori mai târziu, RBR 

va deveni o problemă majoră de interoperabilitate, condiţie decisivă pentru 

funcţionarea Alianţei NATO. 

Implementarea conceptului RBR va fi însoţită, probabil, de alte măsuri 

vizând mărirea eficienţei acţiunilor, intuiţiile în identificarea noilor realităţi ale 

spaţiului luptei şi prospectarea tendinţelor, talentul în combinarea noului şi 

vechiului din armată pentru îndeplinirea misiunilor. Armatele au fost de fiecare 

dată vectori ai celor mai recente noutăţi materiale, dar învingătoare a ieşit 

întotdeauna numai mentalitatea ultimei ore. Conceptul RBR exprimă 

mentalitatea învingătorului şi consacră definitiv superioritatea tehnică, 

tehnologică, de inovaţie şi gândire, de acţiune decisivă şi eficientă. 

Desigur, studiul îşi are limitele sale, induse de parcimonia surselor, 

ermetismul experimentelor şi concluziilor şi chiar capacitatea de înţelegere a 

autorilor. Cu toate acestea ne exprimăm certitudinea că este începutul unui drum 

care va căpăta amploare, concreteţe şi finalitate practică prin abordări 

instituţionale multidisciplinare având la bază toate resursele necesare. 
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