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M ediul global de securitate se află într-o schimbare rapidă. Unele dintre aceste
schimbări sunt liniare şi previzibile, fie că decurg din evoluţia obiectivă a
mediului de securitate, fie că reprezintă rezultatul unor strategii şi programe.

Altele au caracter surprinzător, seismic sau de discontinuitate strategică şi sunt însoţite de o
doză de incertitudine semnificativă ca natură, amploare şi durată. 

1. Noi riscuri şi
ameninţări manifestate 
în mediul de securitate
contemporan
Societatea contemporană este carac-

terizată de accelerarea proceselor de glo -
ba lizare şi de integrare regională,
concomitent cu persistenţa unor acţi-
uni având ca finalitate fragmentarea
statală, convergenţa eforturilor în structurarea unei noi arhitecturi de securitate, stabile
şi predictibile, însoţită de accentuarea tendinţelor anarhice în unele regiuni. La toate
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acestea se adaugă revigorarea eforturilor statelor vizând menţinerea influenţei lor în
dinamica relaţiilor internaţionale, în paralel cu multiplicarea formelor şi creşterea
ponderii intervenţiei actorilor non-statali în evoluţia acestor relaţii. 

Totuşi, la nivel global, lumea continuă să rămână puternic conflictuală1. Cauzele
gene ra toare de conflicte operează atât în domeniul accesului la resurse, la mecanis-
mele de distribuţie a acestora, cât şi în cel al diferenţelor identitare de natură etnică,
religioasă, culturală sau ideologică. Probabilitatea unui conflict militar de mare am-
ploare este redusă, în timp ce conflictele regionale şi cele interne pot fi mai frecvente,
iar efectul lor, direct sau cumulat, tot mai greu de controlat. 

Proliferarea noilor riscuri şi ameninţări amplifică aspectele de insecuritate ale
mediului global, astfel că, în perspectiva următorilor zece-cincisprezece ani, ordinea
globală va arăta sensibil diferit, în condiţiile în care dinamica relaţiilor internaţionale
favorizează eforturile ce vizează construcţia unui nou echilibru internaţional, capabil
să asigure expansiunea şi consolidarea libertăţii şi a democraţiei. 

Dezvoltarea securităţii internaţionale va avea un impact crescut în viaţa cetăţe-
nilor. Tero ris mul, devenit global în obiective şi letal în rezultate, precum şi prolife -
rarea armelor de distrugere în masă sunt considerate a fi principalele ameninţări
posibile la adresa securităţii în următorii 10 până la 15 ani.

Instabilitatea cauzată de
fragmentarea statelor, crizele şi
conflictele regionale, cu
cauzele şi efectele lor, uti-
lizarea incorectă a noilor
tehnologii, precum şi întreru-
perea fluxului de resurse vitale
sunt posibile riscuri majore sau
provocări, pe termen scurt şi
mediu, la adresa securităţii
statelor. În actuala ,,nouă or-
dine mondială” multe naţiuni
sunt susceptibile de neapli-
carea legii, de terorism şi in-
surgenţă şi caracterizate de o
varietate de forme de fragmen ta re socială, economică şi politică. 

Dezastrele, fie că sunt generate de ac ţi uni umane sau de cauze naturale, pot
afecta direct mediul de securitate şi pot necesita asistenţă în formele de sprijin militar
pentru stabilizare, reconstrucţie şi acţiuni umanitare. Modul cum liderii regionali
vor rezolva rivalităţile istorice, precum şi viitoarele provocări ale regimurilor politice
şi tensiunile interne cauzate de mişcările grupurilor minoritare vor influenţa securi-
tatea personală şi colectivă. Balanţa dintre domeniile rivale şi potenţialele puncte
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fierbinţi ne sugerează că, pe termen mediu, acestea pot erupe în conflicte/confruntări
militare episodice. 

Globalizarea poate deveni un mecanism pentru gestionarea puterii  imense a
va lorilor universale şi a proceselor economice globale, ,,un instrument de folosire a
resurselor şi de generalizare a democraţiei, securităţii  şi prosperităţii”2.  Pornind de
la adevărul că nevoile de se curitate nu vor fi niciodată satisfăcute pe deplin, putem
accepta, fără rezerve, că la nivel local şi subregional insecuritatea, crizele şi conflictele
vor continua. Apreciez că ar fi o utopie să credem că ele se vor datora exclusiv pro-
cesului de globalizare.

Crizele şi conflictele fac parte din natura umană şi sunt expresii ale ,,complexităţii
şi imperfecţiunilor”3 acestora. Crizele ,,vor fi totdeauna tensiuni complicate, acu-
mulări în labirint, revărsări sau desfăşurări multiforme, de regulă neliniare, chiar hao-
tice, tot atât de diversificate şi complexe cum este însăşi societatea care le generează”4. 

Sursele conflictelor diferă de la ţară la ţară, deoarece  ,,o serie de ameninţări noi,
asime trice, de natură militară şi non-militară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma
agresiunilor psihologice, informaţionale sau informatice tind să sporească sub raportul
gradului de pericol şi al probabilităţii de producere, putând afecta starea de securitate
a cetăţenilor români, a statu   lui român sau a organizaţiilor din care România face
parte”5. 

Ameninţările asimetrice operează în afara normelor societăţii pentru a destabiliza,
a submina sau compromite legitimitatea guvernelor prin teroare, violenţă, brutalitate
şi intimidare. Pe timpul acţiunii împotriva acestor elemente, forţele militare au învăţat
lecţia că un adversar care se eschivează, mai puţin sofisticat, poate funcţiona eficient,
chiar şi atunci când este depăşit numeric şi din punct de vedere al aplicării puterii de-
cisive, prin acţiuni de hărţuire şi neutralizare a avantajelor fizice şi tehnologice a
forţelor moderne.

Campaniile bazate pe erodarea capacităţii de luptă a adversarului, în care părţile
belige rante erau pregătite să lupte sub ameninţarea armelor nucleare, au fost înlocuite
cu campanii bazate pe efecte în care părţile beligerante au şanse să se confrunte cu
forţe inegale din punct de vedere numeric, al dotării şi instruirii, pe o perioadă de
timp îndelungată.

2. Operaţiile bazate pe efecte (EBO) 
între continuitate şi noutate
Operaţiile bazate pe efecte reprezintă un concept modern care înglobează obiectivele (fi-

nalităţile) corect definite, şi predomină în cele mai multe scenarii ale conflictelor de astăzi. Ele
permit sau consolidează, într-un mod hotărâtor, legătura pe verticală dintre viziunea politică
strategică şi operaţiile militare pentru a se asigura că strategia militară, dacă a fost aplicată cu
succes, va îndeplini scopurile politice stabilite sau va contribui la realizarea acestora.

Operaţiile bazate pe efecte constituie un „proces ce vizează obţinerea unui răspuns strate-
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gic dorit sau efect asupra adversarului, prin folisirea sinergică, multiplicativă şi cumulativă a
capabilităţilor la nivel strategic, ope ra tiv şi tactic”6. Altfel spus, un efect este răspunsul, eveni-
mentul sau consecinţa fizică funcţională sau psiholo gică ce rezultă din acţiunile speci fice mil-
itare sau non-militare7.  

Totodată, ope -
raţiile bazate pe
efec te sunt „acţiuni
militare în care
prima măsură între-
prinsă vizează pre-
luarea controlului
asupra sistemelor
principale şi vitale
care permit adver-
sarului să existe şi
să lupte”8.     

Operaţiile ba -
zate pe efecte nu
reprezintă o nouă
teorie privind du c-
erea războiului. Prin-

cipiile acestora au fost aplicate de secole. În era războiului modern, operaţiile bazate pe efecte
reprezintă o nouă abordare care caută să realizeze efectele deciziilor eşaloanelor superioare
în faţa rezultatelor fizice, acest lucru îndeplinindu-se prin aplicarea mijloacelor militare asupra
obiectivelor stabilite forţelor armate. Acest concept oferă planificatorilor o cale de a anticipa,
urma şi exploata, atât efectele fizice cât şi cele psihologice ale acţiunilor militare şi non-mi -
li tare, asupra tuturor sistemelor care definesc câmpul de luptă. Relaţiile complexe dintre
grupuri sociale, persoane cheie, sisteme, decizii, acţiuni şi mijloace fac dificilă prevederea
efectelor. 

EBO reprezintă mai mult o înţelegere diferită a căii de a opera decât o nouă metodă de
re zolvare a lucrurilor, rezultată din schimbările mediului operativ ca urmare a transformării
şi dezvoltării noilor tipuri de operaţii. Comandanţii şi statele majore trebuie să ia în considerare
că ceea ce trebuie făcut într-o operaţie creează efecte dorite şi nedorite (planificate sau nu).
De aceea, este  recomandat ca planificatorii să elaboreze planurile operaţiilor într-o perspectivă
cât mai cuprinzătoare, care să permită identificarea modului în care efectele propriilor planuri
şi operaţii pot afecta sau pot fi afectate de alte planuri şi operaţii. 

EBO constă în  influenţarea spaţiului de luptă prin acţiuni care să permită controlul sis-
temelor, oamenilor cheie şi grupurilor sociale, din interiorul şi din afara acestui spa ţiu. Aceste
acţiuni au intenţia fie de a menţine statutul curent al naţiunii sau ale sistemelor sociale, fie de
a schimba acest statut. 

Pe lângă forţele militare în operaţii întâlnim, mai mult sau mai puţin, şi Organiza ţii Gu-
vernamentale (OG) şi Ne     gu   ver  na mentale (ONG), în funcţie de miza şi interesul celor care au



un rol cheie în atribuirea succesului. Cunoaşterea posibilităţilor de influenţare a operaţiei de
către aceşti „jucători” şi
acţiunea sinergică a tuturor
actorilor dintr-un teatru de
operaţii asigură contextul
necesar în raport cu punctul
de plecare din care începem
să gândim efectele9.  

Efectele pot fi fie fi zi -
ce sau mentale. În mod di-
rect pot fi efecte primare,
secundare sau terţiare.
Unele pot fi neintenţionate
sau nedorite, ca urmare a
unei înţelegeri parţiale sau
incorecte a sistemului care
s-a dorit să fie influenţat.
De o importanţă crucială în modelarea me diului în care se va opera este influenţarea nu numai
a adversarului ci şi a părţilor neutre sau care acţionează alături de forţele proprii. 

Obţinerea efectelor dorite în cadrul unei operaţii este condiţionată de aplicarea metodolo-
giei, pe trei faze repetabile, în cadrul comandamentelor întrunite, de nivel operativ, astfel: 

- Faza I,  în care se analizează spaţiul de luptă într-un sistem al sistemelor, într-un mod
care îl amplifică, în scopul
vizionării şi înţelegerii acestuia
de către planificatorii militari. 

- Faza a II-a,  arată cum
este recomandabil să planifici şi
să aplici operaţiile bazate pe
efecte în cadrul întregului spec-
tru al sistemelor spaţiului de
luptă, folosind mijloacele mili -
tare şi non-militare pentru a re-
aliza efectele stabilite de
eşalonul superior. 

- Faza a III-a, se concen-
trează pe estimarea acţiunilor
bazate pe efecte pentru a asigura
că progresul operaţiilor se în-

dreaptă către finali tatea dorită. 
Prin natura sa, succesul operaţiilor bazate pe efecte solicită şi o înţelegere profundă a

culturii, societăţii, guvernării şi economiei adversarului, care va pune într-o valoare mai mare
decât până acum, analiza şi diseminarea informaţiei. Ceea ce înseamnă că dacă vor fi folosite
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la nivel strategic, operativ sau tactic acestea vor solicita un grad ridicat de profesionalism din
partea militarilor, echipamente moderne sprijinite de o economie robustă şi o bază de dezvol -
tare şi cercetare proprie puternică. 

În demersul analizei, consider că operaţiile bazate pe efecte pot constitui un avantaj asi-
metric major pentru cei care le folosesc. Afirmaţia este sprijinită şi de faptul că noţiunea de
luptă asimetrică a fost dezbătută pe larg în ultimii ani, în primul rând datorită originalităţii
grupărilor teroriste care au folosit metode şi mijloace neconvenţionale (sinucigaşi cu bombe,
avioane civile, maşini capcană, lansatoare de rachete antitanc, dispozitive explozive improvizate
etc.) pentru a lovi prin surprindere militarii şi popu laţia civilă din interiorul teatrului de operaţii. 

3. Operaţiile bazate pe efecte instrument eficient 
de răspuns la riscurile şi ameninţările mediului 
de securitate contemporan
Noile ameninţări solicită o reevaluare a răspunsului adecvat asupra unui adversar

tradiţional şi explorarea unor noi modalităţi de răspuns. În contextul construcţiei europene,
cooperării euroatlantice şi al evoluţiilor globale, România şi-a reconsiderat relaţiile dintre ele-
mentele componente ale securităţii naţionale şi cadrul de apărare. 

Astfel, Strategia de securitate naţională este axată pe o abordare sistemică şi cuprinză-
toare a politicii de securitate naţională unde
diplomaţia, apărarea, dezvoltarea economică şi
socială sunt văzute ca mecanisme aflate într-o
strânsă relaţie „...pentru a îndeplini următoarele
obiective: identificarea oportună şi con-
tracararea proactivă a riscurilor, a situaţiilor de
criză şi a consecinţelor acestora; promovarea
democraţiei şi construcţia securităţii şi prosper-
ităţii în vecinătatea României şi în alte zone de
interes strategic; transformarea profundă a insti-
tuţii lor şi îmbunătăţirea capabilităţilor
naţionale”10.  

Operaţiile bazate pe efecte au un potenţial extraordinar pentru a fi folosite ca un instru-
ment cheie împotriva acţiunilor teroriste şi insurgente. Conflictul insurgent reprezintă o formă
complicată şi violentă a războiului, în care înţelegerea culturii reprezintă un factor important
în determinarea succesului sau a eşecului11. Informaţia referitoare la cultura unui stat ,,este
hotărâtoare pentru a aprecia reacţiile posibile ale operaţiei, pentru a evita neînţelegerile şi a
întări eficienţa operaţiilor”12. 

Pentru ca operaţiile bazate pe efecte să fie eficiente, este important ca toate structurile şi
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organizaţiile im-
plicate să dis-
pună de acelaşi
limbaj ope -
raţional şi să ex-
iste o comunitate
de in for maţii. De
ase menea, este
prioritar ca infor-
maţia, la rândul
ei, să fie dis-
tribuită pentru a
fi utilizată de uni -
tăţile şi forţele a -
fla te în contact
cu ad versarul, iar
me  to dologia şi
meca  nismele care sa   tis fac şi înde plinesc obiectivele strategiei de securitate trebuie înţelese, ac-
ceptate şi utilizate la cel mai înalt nivel. 

Noile premise în care se desfăşoară operaţiile militare, exemplificările şi argumentele
din experienţa acţională acumulată, precum şi evoluţiile din mediul de securitate internaţional
scot în evidenţă faptul că operaţiile bazate pe efecte, în care  forţele militare sunt susţinute în
realizarea finalităţii dorite de toate elementele puterii, reprezintă cheia succesului. 

Pe linia aceluiaşi raţionament, consider că succesul în atingerea cerinţelor de securitate
ale fiecărei ţări, precum şi ale comunităţii globale, în ansamblu, depinde de identificarea mo -
dalităţilor de lucru ale elementelor puterii naţionale şi internaţionale, apte să producă efectele
dorite în prevenirea şi contracararea ameninţărilor, promovarea democraţiei, păcii şi stabilităţii,
reducerea vulnerabilităţilor, dezvoltarea capabilităţilor şi transformarea profundă a instituţiilor
de securitate. 

Operaţiile bazate pe efecte nu impun înlocuirea proceselor de analiză, planificare, exe-
cuţie şi evaluare existente, ci îmbogăţirea acestor procese prin asigurarea unui mod de gândire
mai cuprinzător, mai coerent şi o coordonare mai bună. Demersul va da posibilitatea coman-
danţilor şi planificatorilor să planifice în perspectivă angajarea mijloacelor militare determi-
nată de introducerea descrierii efectelor şi întărirea interacţiunii cu alţi actori.   

Apreciez că orice efecte dorite, imediate sau pe termen scurt, vor trebui să fie generate
de existenţa sau rapida dezvoltare a capabilităţilor. De aceea, Statul Major General trebuie să
se concentreze, în primă instanţă, pe un sistem de generare a efectelor rapid, agil şi dinamic.

Afirmaţiile trebuie să conducă la ela borarea acelor strategii care să evalueze  efectele
cognitive (non-kinetice) înaintea efectelor fizice (kinetice), explicaţia constând în faptul că cele
din urmă sunt mai puţin adecvate pentru a se bizui pe un echi pament învechit, ci mai degrabă
pe exploa tarea practicilor dinamice. Astfel de str a tegii netradiţionale pot spori şansa accelerării
soluţionării conflictului cu pierderi şi distrugeri fizice minime. Ca exemplu, subliniez rolul
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operaţiilor informaţionale care, în conflictele recente, au avut drept ţinte subminarea convin-
gerilor elitei adversarului, încurajarea, renunţarea sau predarea, pătrunderea în sistemul de
comandă şi control al acestuia şi au fost folosite pentru dezvoltarea avantajului în ultimii ani. 

În contrast cu efectele fizice nedorite, care invariabil solicită desfăşurarea forţelor şi con-
stituie un risc la adresa protecţiei forţelor proprii, efectele cognitive pot fi conduse dintr-o
bază sigură (posibil şi din ţară), pentru perioade extinse de timp şi cu riscuri reduse la adresa
executanţilor. Chiar dacă efectele fizice vor duce la o formă de efecte non-fizice, scopul lor
principal va fi de a influenţa capabilităţile actorilor, în timp ce efectele non-fizice sunt di-
recţionate, în principal, spre comportamentul actorilor.                                  

EBO necesită o înţelegere clară a diver selor instrumente şi a naturii diferitelor sisteme
pe care dorim să le influenţăm. In  stru mentul politic foloseşte puterea poli tică, mai ales prin
acţiuni diplomatice pentru cooperarea cu diverşi actori, influenţarea unui adversar sau crearea
unor condiţii avantajoase13. Combinând puterea de luptă cu influenţa politică pe scena inter-
naţională pentru acelaşi scop se pot obţine efecte semnificative. Instrumentul militar aplică
forţa militară, inclusiv ameninţarea sau utilizarea forţei letale şi non-letale, pentru a  determina,
a face presiuni, a intimida sau a înfrânge un adversar, inclusiv prin afectarea şi distrugerea ca-
pacităţilor sale mili tare şi non-militare. Instrumentul civil se referă la folosirea puterii în
domenii precum cel juridic, învăţământul, informarea şi relaţiile publice, administraţia civilă
şi infrastructura de sprijin, care asigură accesul la asistenţă medicală, surse de apă, alimente,
etc. Instrumentul economic este responsabil cu aplicarea iniţiativelor şi sancţiunilor care
afectează obţinerea bunurilor şi serviciilor, precum şi sprijinul financiar pentru actorii statali
şi non-statali implicaţi în criză. 

Participarea militarilor români la diferite tipuri de operaţii demonstrează angajamentele
noastre, întăreşte interoperabilitatea, promovează transparenţa, transmite idealurile demo cra -

ţiei, împiedică agresiunea şi caută să
rezolve sursele de instabilitate, înainte
ca acestea să se transforme în crize
militare.

Natura operaţiilor viitoare va
avea un punct critic în stabilirea unor
direcţii intermediare vizând utilitatea
practică şi aplicarea operaţiilor bazate
pe efecte. 

Experienţa operaţională curentă
demonstrează faptul că acţiunile pur
militare nu pot rezolva singure situaţi-
ile de urgenţă sau de criză. Necesi-
tatea ca militarii să interacţioneze cu
actorii civili de demonstrează că este

necesară o nouă abordare a operaţiilor. 
De aceea, abordarea operaţiilor din perspectiva efectelor vizează combinarea acţiunilor

mi -li tare şi non-militare care influenţează com portamentul general şi capabilităţile actorilor
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– naţionali şi transnaţionali, beligeranţi sau nu – pentru atingerea obiectivelor strategice şi re-
a lizarea finalităţii dorite. Aceasta presupune acţiuni militare care să fie armonizate coerent cu
cele ale altor organizaţii internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale care acţionează
în zonă. Aceste acţiuni duc la obţinerea efectului dorit asupra sistemului mai ales în plan cog-
nitiv legat explicit de obiectivele strategice şi rezultatul final. O evaluare eficientă pe durata
execuţiei permite comandanţilor să-şi adapteze planurile într-un mediu în schimbare.

Revenind la condiţiile actuale, ar fi instructiv să înţelegem efectele dorite în termenii
oficiali ai unei politici de securitate naţională pe care guvernul caută să le realizeze, sau dacă
acestea sunt direcţionate de Ministerul Apărării pentru a fi urmărite, anterior începerii opera -
ţiilor militare. Introducerea unui proces formal va fi necesar pentru a fi siguri că în viitor vom
avea un punct de plecare pentru orice schimbare către un ciclu de planificare a securităţii
naţionale, bazat pe o coerenţă a operaţiilor bazate pe efecte. Obţinerea sinergiilor între enti -
tăţile militare şi ne-militare, precum şi înţelegerea interdependenţei dintre actorii participanţi,
va permite instrumentului militar să-şi armonizeze mai bine contribuţia cu cele ale altor actori
sau entităţi pentru obţinerea efectelor dorite.

4. Concluzii
Operaţiile bazate pe efecte reprezintă un instrument eficient de răspuns la riscurile şi

ameninţările mediului de securitate contemporan. Acestea permit aplicarea diferitelor instru-
mente disponibile pentru a crea efecte generale care vor duce la rezolvarea/stabilizarea unei
crize şi îndeplinirea obiectivelor. 

Scopul EBO este angajarea eficientă şi sigură a forţelor militare pentru a îndeplini obiec-
tive măsurabile în sprijinul obiectivelor militare şi al finalităţii operaţiei. Aplicarea forţei şi
procesul de identificare, evaluare şi lovire al ţintelor vor trebui să fie orientate spre îndeplinirea
obiectivelor misiunii, cu riscuri minime pentru forţele proprii şi pentru necombatanţi. Ele tre-
buie să fie direcţionate spre acele centre de gravitate care contribuie la reducerea capacităţii
adversarului de a lupta, potrivit prevederilor legale, a regulilor de angajare  şi restricţiilor
naţionale, prin aplicarea hotărâtă, diversă şi coordonată în paralel şi nu secvenţial a tuturor ca-
pabilităţilor angajate.    

EBO pune accentul pe complexitate şi pe legăturile cauzale. O mai bună identificare a
acţiunilor necesare pentru a realiza efectele dorite, presupune o mai bună coordonare a acţi-
unilor pentru a realiza sinergia efectelor şi reducerea efectelor nedorite. Conceptul abordează
domeniul cognitiv şi cel fizic, influenţarea forţelor proprii, ale adversarului şi al părţilor neutre,
modificând percepţiile acestora, în scopul realizării efectelor dorite precum şi luarea deciziilor
în timp util. 

EBO asigură succesul operaţiunilor printr-o abordare comprehensivă a folosirii instru-
mentelor militare şi civile. Conceptul nu este un pur exerciţiu teoretic, el este testat in operaţii
reale, adaptat continuu pe baza lecţiilor învăţate, îmbunătăţind instrumentele interne de ma -
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na gement al crizelor şi coordonarea cu alţi participanţi la operaţii (externi mediului militar).
Este un concept aplicabil la toate nivelurile: strategic, operativ şi tactic şi nu presupune dez-
voltarea adiţională a unor noi capabilităţi civile. 

Note                                
1 *** Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti 2007, p.15
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sau mai multor acţiuni militare şi non-militare.
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12 FM 3-07, Stability Operations and Support Operations.
13 Manualul NATO privind sistemul de răspuns la criză (NCRSM), septembrie 2005, se referă la
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R evoluţia permanentă ce are loc în domeniul ştiinţei şi tehnicii, cu un impact ime-
diat şi în domeniul militar, manifestată prin conceptul de revoluţie în afaceri
militare, a determinat schimbări profunde în gândirea militară contemporană,

prin apariţia unor noi concepte de ducere a războiului, modificarea continuă şi rapidă a strate-
giilor, tacticilor, tehnicilor, procedurilor şi metodelor de desfăşurare a acţiunilor militare.

În acest context, prin complexitatea şi multilateralitatea sa, se înscrie şi conceptul de
război bazat pe efecte. 

Conceptul de război bazat pe efecte a apărut după primul război din Golf, a generat o
serie variată de definiţii şi descrieri, majoritatea dintre acestea axându-se pe planificarea şi exe-
cutarea operaţiilor prin combinarea metodelor militare şi non-militare, cu scopul de a obţine
un anumit efect.

Coroborând conceptele diferiţilor gânditori militari, elaborate până în prezent, putem
afirma că războiul bazat pe efecte este un proces de identificare şi angajare a vulnerabi -
lităţilor şi punctelor tari ale inamicului într-o manieră unitară şi concentrată, între-
buinţând toate mijloacele disponibile pentru obţinerea unor rezultate sau efecte
strategice asupra adversarului, în concordanţă cu intenţia comandantului, prin aplicarea
sinergetică şi cumulativă a întregului spectru de capabilităţi militare şi non-militare la
toate nivelurile conflictului.

Prin termenul de “efecte” va trebui să înţelegem acele rezultate, produse, evenimente
sau consecinţe de tip fizic, funcţional sau psihologic, ce apar în urma executării unor acţiuni
militare sau non-militare specifice. 

Elementele care definesc conceptul subliniază în mod pregnant necesitatea abordării ope-
raţiilor bazate pe efecte ca pe un proces ce demarează cu dezvoltarea cunoştinţelor/informaţii-
lor privind atât adversarul (văzut ca un sistem complex, în permanentă adaptare), cât şi a

PRINCIPII TEORETICE ALE
RĂZBOIULUI BAZAT PE EFECTE
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Sun Tzu – 1. „Războiul este o problemă de o 
importanţă vitală pentru stat, domeniu
al vieţii şi al morţii, calea care duce 
spre supravieţuire sau nimicire. E nece-
sar să fie studiat temeinic”.

2. „În război cea mai bună politică este 
să cucereşti statul intact; distrugerea 
lui  reprezintă ultima soluţie”.

General-locotenent dr. Teodor FRUNZETI



celor referitoare la mediul specific de manifestare şi capabilităţile naţionale la dispoziţie.
Cunoaşterea adversarului este în mod evident de natură a permite comandantului determinarea
efectelor ce trebuie realizate, în scopul câştigării şi menţinerii iniţiativei la toate nivelurile şi
în toate mediile de acţiune, precum şi pentru a determina adversarul să reacţioneze altfel decât
îşi planificase anterior.

O altă interpretare a operaţiilor bazate pe efecte specifică faptul că acestea îşi găsesc fun-
damentul într-o anumită serie de acţiuni precise şi interconectate, desfăşurate pentru atingerea
unor obiective strategice prestabilite; acestea solicită concentrarea atenţiei nu numai asupra
conflictului propriu-zis (aplicarea puterii militare), ci şi asupra evoluţiei întregului proces de
desfăşurare a conflictului (faza de pace, faza pre-conflict, faza conflictului propriu-zis, faza
post-conflict).

Este bine cunoscut că în decursul timpului toate campaniile militare purtate au avut la
bază producerea de efecte mai mari sau mai mici, în funcţie de evoluţia societăţii, dezvoltarea
economică, puterea de luptă a părţilor aflate în conflict, cauzele, caracterul şi scopurile care
au provocat conflictul armat, precum şi impactul ştiinţei şi tehnicii asupra structurilor  mi  litare.

Sun Tzu la timpul său afirma că în război “cea mai bună politică este să cucereşti statul
intact; distrugerea lui reprezintă ultima soluţie”.

La rândul său, Carl von Clausewitz, deşi susţinea că pentru realizarea obiectivelor pro-
puse, prioritară trebuie să fie întrebuinţarea mijloacelor militare şi distrugerea fizică a forţelor
inamicului, recunoştea, totuşi, importanţa întrebuinţării tuturor elementelor puterii statului,
nu numai forţa militară, pentru a obţine la un moment dat efectele dorite. 

Dacă iniţial, în plan conceptual, sintagma “război” este definită ca o confruntare violentă
între grupări mari de oameni, organizate din punct de vedere militar, care, pentru atingerea
scopurilor urmărite, folosesc lupta armată, ceea ce conferă acestuia un puternic caracter dis-
tructiv, în actuala etapă a evoluţiei omenirii, implicit în gândirea militară contemporană, îşi
face loc tot mai mult conceptul că bătăliile pot fi câştigate şi fără contactele violente dintre be-
ligeranţi, că formele de confruntare violente pot fi înlocuite de altele, care în final să determine
realizarea scopurilor propuse. 

Indiferent de natura conflictului şi a tipului de război, conform conceptelor noastre doc-
trinare, forţele terestre ale României pot fi angajate în operaţii de apărare naţională sau colec-
tivă în următoarele situaţii:

a) în cazul iminenţei sau producerii unei agresiuni ce vizează apărarea şi siguranţa naţio -
nală;

b) în cazul unei situaţii de criză ce afectează stabilitatea regională/globală sau pentru
acordarea de sprijin specific autorităţilor centrale/locale ale statului şi populaţiei;

c) pentru îndeplinirea obligaţiilor în cadrul NATO, UE sau al unor coaliţii.
După luarea deciziei de angajare, potrivit deciziei autorităţilor constituţionale abilitate,

forţele terestre execută sau participă la operaţii militare.
Operaţiile forţelor terestre trebuie să fie organizate pe baza unor scopuri, obiective şi

concepţii unitare, să se declanşeze prin surprindere şi să se desfăşoare continuu, manevrier şi
sincronizat, cu lovirea/angajarea simultană a tuturor elementelor de dispozitiv ale inamicului,
evitând pe cât posibil loviturile frontale, angajarea de durată şi în condiţii dezavantajoase cu
grupări de forţe puternice ale acestuia, cu folosirea la maximum a avantajelor oferite de mediu,
a loviturilor aviaţiei, artileriei şi rachetelor, a acţiunilor de luptă electronică, informaţională
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şi psihologică, cu măsuri multiple de asigurare a acţiunilor, protecţie a forţelor şi de sprijin lo-
gistic.

Operaţiile forţelor terestre pot fi desfăşurate de structuri flexibile, eficiente, care să ţină
cont de scopurile, obiectivele şi misiunile pe care acestea vor trebui să fie în măsură să le în-
deplinească, conform cerinţelor operaţionale şi angajamentelor asumate de ţara noastră.

În acest context, forţele terestre trebuie să se alinieze la noile schimbări care au loc pe
plan mondial în plan structural, astfel încât să poată face faţă oricăror riscuri şi ameninţări la
adresa securităţii naţionale, să asigure polivalenţa acestora în îndeplinirea misiunilor dintr-un
larg spectru de confruntare, de la acţiuni de menţinere a păcii, umanitare, de căutare-salvare,
ori de impunere a păcii, până la contribuţia la acţiunile antiteroriste, informaţionale ori psiho-
logice, care cer o specializare deosebită.

Structurile forţelor terestre trebuie să fie suple, întrunite şi expediţionare, uşor depla sa -
bi le, pentru a obţine rapid efectul strategic, superioare tehnologic, sprijinite de o logistică in-
tegră, multinaţională şi să opereze într-un mediu interconectat. Puterea superioară, împreună
cu viteza, precizia, cunoaşterea şi letalitatea vor înlocui masivitatea forţelor.

Desfăşurarea oricărui tip de operaţii ale forţelor terestre pe timpul războiului bazat pe
efecte vor avea loc cu utilizarea şi aplicarea cu pricepere a principiilor operaţiilor cunoscute
şi consacrate: precizarea scopurilor/definirea clară a obiectivelor; unitatea şi continuitatea ope-
raţiilor; libertatea de acţiune; iniţiativa; flexibilitatea; concentrarea efortului; întrebuinţarea
economică a forţelor şi mijloacelor; realizarea surprinderii; evitarea surprinderii; organizarea
şi executarea oportună a manevrei; realizarea şi menţinerea rezervei de forţe şi mijloace; co-
operarea; siguranţa şi protecţia; moralul; sprijinul logistic, cât şi prin unele noi care derivă din
modul de concepere şi desfăşurare a operaţiilor acestui tip de război, avându-se în vedere:
durata limitată a acţiunii militare; identitatea structurilor militare de pace cu cele de război;
preponderenţa acţiunilor rapide şi a celor speciale; preponderenţa alianţelor; disproporţiona -
litatea; disimetria şi asimetria, iar aplicarea acestora constituie o premisă fundamentală a suc-
cesului, indiferent de tipul operaţiei. 

Aceste principii sunt norme ale oricărei operaţii, ce trebuie să fie în concordanţă cu legile
luptei armate, şi nu pot fi ignorate. Ele sunt direcţii de urmat de către comandant, trebuie
res pectate şi avute în vedere în procesul de luare a deciziei.

Evoluţia structurilor militare şi implicarea majoră a tehnologiei informatice, reducerea
efectivelor, compensată de înzestrare, mobilitate şi flexibilitate, în concordanţă cu obiectivele
strategice de îndeplinit, determină unele consideraţii asupra principiilor operaţiilor forţelor
terestre, aplicate la războiul bazat pe efecte.

Precizarea scopurilor/definirea clară a obiectivelor se poate realiza prin devansarea ad-
versarului în luarea deciziei, asigurând superioritate în acest domeniu, deziderat realizabil
printr-un sistem informaţional bine pus la punct, obţinerea de date şi informaţii precise din
toate domeniile/sferele activităţii adversarului, diseminarea oportună a acestora şi obţinerea
unui produs ce permite comandantului atacarea în timp util, lovirea în timp critic a acestuia
şi îndeplinirea obiectivelor în limitele timpului stabilit în cursul de acţiune.

Precizarea scopurilor/definirea clară a obiectivelor este condiţionată de elaborarea unor
planuri şi ordine simple, precum şi a unor documente de conducere clare, cu elemente concise,
strict necesare, pentru a asigura înţelegerea lor completă şi a evita confuziile sau interpretările
greşite. 
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Unitatea şi continuitatea operaţiilor presupune capacitatea de a realiza omogenitatea
e lementelor de structură, prin plasarea tuturor forţelor şi mijloacelor sub o comandă unică.
Aceasta facilitează masarea efectelor puterii de luptă a forţelor pentru îndeplinirea aceluiaşi
scop şi atingerea obiectivului comun.

Libertatea de acţiune se realizează, în principal, prin cucerirea, menţinerea şi exploatarea
iniţiativei în desfăşurarea acţiunilor proprii, simultan cu limitarea posibilităţilor de opţiune şi
acţiune ale adversarului. Aceasta constituie modalitatea cea mai eficace de a atinge un obiectiv
comun, definit cu claritate. Libertatea de acţiune presupune existenţa unei supremaţii în toate
domeniile acţiunilor militare, în special în cel informaţional şi tehnic.

Iniţiativa acoperă aproape toate domeniile capabilităţilor forţelor terestre – mobilitatea
forţelor, sprijinul logistic, protecţia, sistemul de comandă, control şi informaţii, desfăşurarea
rapidă şi eficace pentru perioade de timp lungi –, şi contribuie la dezvoltarea securităţii
naţionale, prin întărirea capabilităţilor de apărare naţională în domeniile mobilităţii şi des-
făşurării, susţinerii, supravieţuirii, angajamentului eficace şi comunicaţiilor interoperabile.

Flexibilitatea impune adaptarea permanentă a planurilor şi a acţiunilor forţelor – flexibi-
litatea în planificare şi execuţie – la modificările de situaţie neprevăzute ce apar pe câmpul de
luptă, optarea pentru varianta cea mai avantajoasă. Aceasta se realizează prin instruire, organi-
zare, comunicare, lucru de stat major, prevedere şi prin menţinerea permanentă a unei rezerve
la dispoziţie, care să asigure trecerea cu uşurinţă de la o acţiune la alta, de la o opţiune la alta,
în funcţie de condiţiile concrete ale spaţiului de luptă, având ca referinţă varianta ini ţială.

Flexibilitatea presupune uşurinţa de a acţiona în limitele mandatului acordat pe baza res -
pectării regulilor de angajare, pentru protecţia forţelor, reducerea pierderilor proprii şi adoptarea
tacticii adecvate în vederea realizării obiectivului propus.

Flexibilitatea nu exclude, ci guvernează împreună cu adaptabilitatea. Aceasta rezultă
din capacitatea structurilor militare de a acţiona întrunit, de a evolua o dată cu dezvoltarea eco-
nomico-socială a statului, într-un sistem dinamic complex, rezultantă a noii revoluţii în afa ce-
rile militare.

Concentrarea efortului constă în capacitatea decidentului de a concentra informaţiile,
forţele, mijloacele şi resursele în locul decisiv şi la momentul potrivit, respectiv prin masarea
efectelor puterii de luptă a forţelor proprii, în scopul obţinerii superiorităţii faţă de inamic şi
realizarea scopurilor şi obiectivelor strategice, în final, ale războiului.

Comandantul trebuie să coordoneze şi să sincronizeze toate elementele puterii de
luptă în locul şi la momentul realizării unui efect decisiv asupra inamicului, într-un timp
cât mai scurt. 

Masarea efectelor puterii de luptă, chiar fără concentrarea forţelor, uneori face posibilă
obţinerea unor rezultate decisive, cu forţe inferioare numeric, simultan cu limitarea expunerii
şi asigurarea protecţiei faţă de acţiunile adversarului.

Întrebuinţarea economică/eficientă a forţelor şi mijloacelor presupune planificarea pre-
dictivă, managementul eficient al forţelor, folosirea, în cea mai eficientă modalitate posibilă,
a întregii puteri de luptă disponibile şi executarea misiunilor în timp oportun/critic. 

Întrebuinţarea economică/eficientă a forţelor şi mijloacelor are la bază, pe lângă alte fa-
cilităţi, cunoaşterea temeinică a spaţiului de luptă, respectiv capabilitatea operaţională de a
obţine şi asimila informaţii despre poziţia şi deplasarea forţelor proprii, ale adversarului şi
forţelor neutre, precum şi de situaţia geospaţială, cuprinzând toate mediile – submarin, de
suprafaţă, aerian şi spaţial – în care acestea se află şi acţionează. 
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În scopul aplicării principiului economiei, comandantul utilizează în mod optim, conform
posibilităţilor specifice, fiecare element al puterii de luptă, repartizează şi foloseşte în mod ju-
dicios majoritatea forţelor şi mijloacelor pe direcţia principală de efort, concomitent cu
masarea efectelor şi alocarea unui minimum necesar pentru celelalte direcţii.

În procesul de economie a forţelor, în raport cu misiunile nou apărute şi diversificarea
celor clasice, comandantul poate dispune generarea de noi structuri multi-rol, modulare şi
flexibile, pentru a putea îndeplini o gamă variată de misiuni şi a proiecta forţa în funcţie de
specificul şi dimensiunile crizei ori conflictului, realizând atât eficienţa sporită, cât şi rapiditate
în atingerea obiectivelor.

Realizarea surprinderii se face prin operaţii executate în momente, locuri sau prin modali -
tăţi pentru care adversarul nu este pregătit. În acest context, exploatarea punctelor critice ale
adversarului şi provocarea unor cursuri de acţiune a căror finalitate este determinarea schim-
bării comportamentului acestuia, prin desfăşurarea prematură a capabilităţilor sale letale şi
neletale, în aşa fel încât să acţioneze conform aşteptărilor noastre, constituie un deziderat.

Operaţiile vor urmări nu distrugerea infrastructurii adversarului, ci numai a unor puncte
critice, cum ar fi punctele de decizie/centrele de comandă sau centrele de greutate, deter-
minând paralizarea şi scoaterea imediată din luptă a acestora.

Aceste operaţii, bazate pe existenţa unei tehnologii moderne şi asigurarea unei superio -
rităţi informaţionale la dispoziţia comandanţilor, vor avea loc prin lovirea sistemelor de co-
mandă, control, comunicaţii şi computere, distrugerea reţelelor de energie electrică, eliminarea
fizică a liderilor proeminenţi, distrugerea nodurilor de comandă şi control critice sau dis-
trugerea forţelor sale combatante prin ofensiva combinată aeriană şi terestră.

Factorii principali ai surprinderii sunt: viteza; informaţiile oportune şi exacte; inducerea
în eroare; aplicarea în forme neaşteptate a elementelor puterii de luptă; măsurile de securitate;
schimbarea bruscă a tacticii, procedeelor şi metodelor de acţiune; folosirea avantajelor oferite
de teren şi de condiţiile atmosferice; continuarea acţiunilor şi atunci când acestea par ne-
prielnice.

Domeniile principale în care se poate realiza surprinderea sunt: ritmul operaţiei; valoarea
şi structura forţelor şi mijloacelor; direcţia sau locul efortului principal; locul şi momentul
acţiunii.

Evitarea surprinderii se realizează prin măsuri şi acţiuni întreprinse atât pe timpul
pregătirii, cât şi pe timpul desfăşurării sau încheierii operaţiilor şi au drept scop situarea
forţelor proprii în poziţii avantajoase faţă de adversar, zădărnicind astfel încercările acestuia
de a realiza surprinderea.

Organizarea şi executarea oportună a manevrei asigură punerea adversarului într-o situ-
aţie dezavantajoasă, prin deplasarea forţelor proprii în vederea obţinerii unui avantaj poziţional
cu viteză decisivă şi ritm operaţional devastator faţă de acesta, în scopul aplicării flexibile şi
al concentrării efectelor puterii de luptă şi îndeplinirii misiunilor militare încredinţate. 

Abordarea manevrieră a operaţiilor asigură comandanţilor exploatarea succesului,
menţinerea libertăţii de acţiune, reducerea vulnerabilităţii forţelor proprii şi obţinerea victoriei
cu forţe puţine, în faţa unui inamic superior.

Manevra presupune: rapiditate în gândire, planificare, organizare şi acţiune; stabilirea
şi, dacă e cazul, schimbarea direcţiei principale de efort; aplicarea judicioasă a principiului
concentrării forţelor şi mijloacelor. Este strâns legată de mobilitate; aceasta constă în capa -
citatea sporită de transport, viteză de deplasare, capacitate de extracţie în toate cele trei
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medii – aerian, terestru şi naval –, şi schimbarea rapidă a direcţiei de efort/zonei de respon-
sabilitate, în concordanţă cu noile scopuri şi obiective stabilite de decidenţi.

Forţele capabile să execute manevra trebuie să posede o viteză, o rapiditate şi o uşurinţă
de neegalat în dislocarea şi redislocarea forţelor proiectate, din locaţii dispersate pe o arie
foarte largă, în scopul realizării obiectivelor operaţionale în mod rapid şi decisiv. 

De exemplu, manevra poate fi angajată pentru a obliga forţele adversarului să părăsească
poziţiile unde acestea stăteau ascunse, să se demaşte, astfel încât ele să poată fi distruse prin
acţiuni de luptă şi foc executate ferm şi precis. În timp, după derularea anumitor faze, obţinerea
avantajului poziţional va fi mai mult o funcţie a manevrei operative decât a celei strategice.

Realizarea şi menţinerea rezervei de forţe şi mijloace constau în stabilirea şi menţinerea
unor forţe şi mijloace la dispoziţia comandantului pentru întărirea efortului pe unele direcţii/în
unele zone sau pentru sporirea puterii loviturilor în momentele hotărâtoare ale operaţiilor.
Rezerva de forţe şi mijloace se realizează şi prin: reducerea la minimum a pierderilor; asigu-
rarea sprijinului logistic şi a timpului de odihnă; aprovizionarea şi completarea oportună a
consumurilor şi a pierderilor; extracţia forţelor afectate şi înlocuirea lor oportună.

Cooperarea impune integrarea acţiunilor unităţilor, genurilor de armă, categoriilor de
forţe, instituţiilor şi organizaţiilor civile. Se realizează prin spirit de echipă, precum şi prin in-
struire, planificare şi acţiuni comune.

Cooperarea presupune o colaborare permanentă la toate nivelurile. Aceasta constă în
inter acţionarea şi relaţionarea activităţii comandanţilor operaţionali şi a altor actori decizionali
din zonă şi trebuie să fie continuă, oportună şi permanentă, atât în faza de planificare, cât şi
în faza de execuţie/desfăşurare a operaţiilor.

Siguranţa şi protecţia constau în ansamblul de măsuri şi acţiuni desfăşurate continuu pen-
tru asigurarea condiţiilor de siguranţă acţională, morală şi materială necesare planificării şi des-
făşurării operaţiilor, prevenirii/interzicerii realizării surprinderii şi obţinerii avantajului faţă de
adversar, precum şi reducerii vulnerabilităţii forţelor proprii în raport cu misiunea, ina micul,
timpul, spaţiul şi capabilităţile de luptă.

Forţele terestre trebuie să fie capabile să desfăşoare operaţii decisive, în pofida folosirii
de către adversar a unui spectru larg de sisteme de armamente – inclusiv armele de distrugere
în masă chimice, biologice, radiologice şi nucleare/ADMCBRN –, a desfăşurării de operaţii
informaţionale sau atacuri teroriste sau a prezenţei ameninţărilor asimetrice pe timpul oricărei
faze a acestor operaţii. 

Protecţia forţelor încorporează un întreg ansamblu de acţiuni, bazate pe măsuri defensive
active şi pasive, incluzând apărarea împotriva rachetelor a teatrului de operaţii şi posibil
apărarea limitată împotriva rachetelor a teritoriului propriu; contramăsuri ofensive; proceduri
de securitate; măsuri antiterorism; un amplificat proces de colectare a informaţiilor despre
agresor şi evaluarea acestora; pregătirea pentru situaţii de urgenţă; un sistem foarte avansat de
avertizare oportună privind toate aspectele securităţii trupelor; nu în ultimul rând, strategii de
angajare prin preluarea iniţiativei. Pe lângă acestea, protecţia forţelor se va extinde dincolo de
vecinătatea imediată a teatrului de operaţii propriu-zis, pentru a se asigura protecţia spatelui,
a structurilor de logistică şi a capabilităţilor-cheie dispuse în alte locuri.

Moralul se reflectă în voinţa de a lupta şi a obţine victoria, fiind adesea decisiv pentru
rezultatul operaţiilor. Acesta se realizează prin instruire realistă, solicitantă şi creativă şi se
menţine prin exemplul personal al comandanţilor, asigurarea nevoilor vitale şi crearea spiri-
tului de grup. Prin actul de conducere, comandantul îşi motivează oamenii din subordine în
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momentele de mare dificultate şi pericol şi îi direcţionează pentru îndeplinirea misiunii. Rezis-
tenţa psihică se realizează prin pregătire fizică şi mentală adecvată.

Sprijinul logistic este vital pentru succesul operaţiilor în orice tip de război şi are în
vedere asigurarea resurselor necesare îndeplinirii misiunilor.

Sprijinul logistic permanent, oportun şi în volum complet este abilitatea de a furniza
structurilor din Forţele Terestre personalul, echipamentele şi proviziile adecvate, la locul
potrivit, la momentul potrivit şi în cantitatea necesară pentru desfăşurarea cu succes a acţiu-
nilor în cadrul oricărui tip de operaţie militară, de-a lungul întregului spectru al acestora şi pen-
tru realizarea obiectivelor operaţionale. 

Un sprijin logistic eficient va rezulta din transformarea revoluţionară a sistemelor de in-
formaţii, inovaţiile din cadrul structurilor organizatorice şi de conducere logistică, re-
proiectarea proceselor şi evoluţiile în tehnologiile de transport. 

Consider că în afara principiilor prezentate mai sus, revoluţia actuală şi de perspectivă
în afacerile militare, evoluţia ascendentă a operaţiilor şi capabilităţilor militare, schimbările
majore ce au loc în gândirea militară, a doctrinelor militare şi conceptelor operaţionale, aşa
cum am afirmat mai sus, fac posibilă consacrarea şi aplicarea şi a unor principii noi, cum ar
fi: principiul permanenţei; principiul capacităţii; principiul integralităţii; principiul prevenţiei;
principiul descurajării; principiul sustenabilităţii; rapiditatea; selectivitatea; câştigarea supre-
maţiei; demasificarea; precizia.

Principiul permanenţei relevă faptul că războiul, indiferent de tipul său, este un fenomen
social greu de controlat care va însoţi permanent societatea umană şi va fi un produs al aces-
teia; acesta va trebui studiat, analizat, înţeles şi prevenit sau folosit în modul cel mai raţional
cu putinţă.

Principiul capacităţii constă în existenţa acelor structuri de ordin politic, economic, fi-
nanciar, demografic, social, moral, cultural, informaţional şi militar, care să permită o pregătire
temeinică, o desfăşurare rapidă şi eficientă a tuturor forţelor şi mijloacelor şi o desfăşurare
corespunzătoare a operaţiilor. 

Aceste structuri de decizie, în fond, trebuie să aibă în vedere unele acţiuni cum ar fi:
planificare flexibilă; un proces de planificare a alocării resurselor bazat pe capabilităţi şi ori-
entat spre viitor; cicluri accelerate de achiziţii construite pe spirala dezvoltării; management
orientat spre rezultate concrete; o agendă reformată de sprijin analitic. Conducerea superioară
a acestora trebuie să se implice nemijlocit în introducerea noului şi adoptarea conceptelor şi
a tehnologiei specifice erei informaţiei şi să asigure eliminarea procedurilor şi practicilor care
sunt opuse acestor scopuri. 

Printre direcţiile principale de acţiune amintesc: eliminarea cerinţelor pentru dubla ra-
portare; creşterea posibilităţilor de angajare de personal cu înaltă calificare; îmbunătăţirea
salarizării şi a calităţii vieţii personalului; focalizarea activităţii de personal pe aprecierea ca -
pitalului intelectual drept un mijloc de valoare strategică; recrutarea şi instruirea personalului
militar în funcţie de abilitatea acestuia de a acţiona într-un mediu aflat în continuă schimbare;
promovarea valorilor şi atitudinilor de comandă, învăţământ şi instruire care încurajează şi răs-
plătesc inovaţiile utile; legarea strategiilor de efectuare a achiziţiilor, de conceptele întrunite
ale viitorului, în scopul asigurării capabilităţilor necesare executării operaţiilor viitoare.

Principiul integralităţii constituie capacitatea de a angaja întreaga societate, într-o
manieră integrală – politic, economic, cultural, informaţional etc. –, la efortul de război, in-
diferent de tipul acestuia. 
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Integrarea eforturilor armatei şi a celorlalte elemente ale sistemului naţional de apărare
cu cele ale aliaţilor trebuie să ducă la utilizarea puterii militare, în concordanţă cu contextul
strategic actual, iar coordonarea crescută la toate nivelurile este de natură să îmbunătăţească
coo perarea, rapiditatea de reacţie, precum şi abilitatea de a duce operaţii cu succes.

Principiul prevenţiei presupune evitarea conflictelor militare prin diverse acţiuni de
natură diplomatică, economică, militară, imagologică şi de altă natură, care au rolul de a obţine
efectele dorite şi atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse prin acţiuni de descurajare. Struc-
turile militare duc acţiuni de prevenire prin executarea unor lovituri preventive, demonstraţii
de forţă etc., ce presupun evitarea pierderilor umane şi materiale.

Principiul descurajării presupune realizarea scopurilor şi a obiectivelor războiului fără
o angajare militară directă, majoră. Acesta constă în dotarea cu mijloace de luptă ce au la bază
tehnologia de vârf, determinând realizarea unui raport de forţe, în plan informaţional şi nu
numai, menit să determine schimbarea hotărârii/comportamentului adversarului.

Principiul sustenabilităţii presupune capacitatea forţelor terestre de a susţine singure
efortul unor acţiuni militare, prin completarea şi înlocuirea efectivelor din diferite teatre de
ope raţii şi asigurarea, timp îndelungat, a resurselor materiale necesare desfăşurării operaţiilor
din acestea.

Sustenabilitatea se realizează printr-un potenţial integral al suportului logistic care trebuie
să fie permanent, oportun şi în volum complet.

Rapiditatea constă în executarea în scurt timp a unor operaţii, bazate pe elaborarea unor
planuri bine concepute şi pe viteza de dislocare a forţelor, a tipului şi cantităţii de forţe şi mij -
loace, în funcţie de riscurile acceptate. Rezultatul este că o forţă întrunită îşi atinge obiectivele
strategice şi operative mai repede dacă este o forţă flexibilă, rapid dislocabilă, ce poate  mo  -
dela condiţiile iniţiale în favoarea sa.

Rapiditatea în execuţie asigură punerea adversarului în poziţia de a executa acele acţiuni
pe care noi le dorim, sau să-i diminuăm abilitatea de a ataca.

Se caracterizează prin acţiuni imediate şi continue, pentru a obţine controlul rapid asupra
adversarului, distrugerea capacităţii acestuia de a coordona operaţiile proprii şi de a neutraliza
capabilităţile sale.

Rapiditatea în execuţie se asigură şi prin acţiuni combinate ale diferitelor forme de război.
Astfel, prin interacţiunea, în special, cu războiul pe bază de reţea se determină creşterea/am-
plificarea vitezei de execuţie şi a preciziei în operaţiile militare, prin utilizarea tehnologiilor
de ultimă generaţie şi a mediului informaţional, creând premisele creşterii eficienţei în des-
făşurarea forţelor.

Selectivitatea presupune analiza, planificarea acţiunilor şi alegerea, pentru a fi lovite,
numai a acelor obiective/elemente care sunt cu adevărat necesare şi aplicarea loviturilor de-
cisive asupra lor, prin folosirea capabilităţilor letale şi neletale.

Câştigarea supremaţiei constă în capacitatea de a acţiona şi reacţiona rapid, devansând
adversarul în acţiunile sale, concomitent cu menţinerea unui nivel al controlului situaţiei care
să îl depăşească pe cel al adversarului, în plan fizic şi psihologic. Aceasta este posibilă prin
viteza de reacţie, conjugată cu o superioritate tehnologică, care reprezintă posibilitatea struc-
turilor de a planifica, angaja, extrage ori coordona diferite acţiuni militare, în orice teatru de
operaţii sau zone de responsabilitate pentru realizarea surprinderii/evitarea surprinderii, în
etape/perioade scurte de timp.
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Câştigarea supremaţiei asigură aducerea adversarului la un nivel de percepţie, înţelegere
a situaţiei şi dorinţa de ripostă care să ne permită atingerea scopurilor strategice proprii, prin
utilizarea de capabilităţi care să asigure anihilarea completă a adversarului. Totodată, aceasta
presupune cunoaşterea completă a situaţiei forţelor proprii, a forţelor adversarului şi mediului
din zona de conflict, execuţia impecabilă, rapidă şi sub un control de detaliu al unor acţiuni
cu caracter continuu şi multidimensional în mediul de conflict în care se operează.

Câştigarea supremaţiei este, de regulă, pusă pe seama supremaţiei aeriene, şi de aceea
acest principiu, deşi decisiv, prezintă totuşi unele neajunsuri printre care amintim:

a) separarea acţiunilor aeriene de cele terestre, în detrimentul celor din urmă, ceea ce
duce la întârzierea în dominarea terenului;

b) capacitatea redusă a controlului operaţional a spaţiului/mediului în care acţionează
forţele proprii.

Demasificarea asigură trecerea de la o abordare bazată pe masarea forţelor într-o anumită
zonă geografică, la una bazată pe realizarea efectelor dorite. Aceasta constă în deplasarea
pu terii de luptă din spaţiul de luptă linear către operaţii discontinue, cu accent pe controlul
funcţional contra ocupării fizice a spaţiului de luptă şi generarea unei puteri de luptă eficace
în locul şi momentul potrivit. Totodată, creşte gradul de cuplare al informaţiilor, operaţiilor şi
al logisticii pentru a obţine efecte precise şi a câştiga avantaje temporare, cu forţe dispersate.
Se bazează pe creşterea ritmului şi vitezei de deplasare în cadrul spaţiului de luptă pentru a
complica problemele inamicului de determinare şi angajare a obiectivelor.

Precizia este abilitatea forţelor: de a localiza, cerceta, discerne şi urmări obiectivele sau
ţintele; de a selecta, organiza şi folosi sistemele cele mai adecvate; de a produce efectele
dorite; de a evalua rezultatele tuturor acţiunilor întreprinse; şi, nu în ultimă instanţă, de a re-
angaja forţele şi sistemele necesare cu viteză decisivă şi într-un ritm operaţional devastator în
funcţie de ceea ce este nevoie în orice moment şi loc din teatrul de operaţii, de-a lungul în-
tregului spectru al operaţiilor militare.

Angajarea cu precizie a luptei – executarea focului şi desfăşurarea acţiunilor militare cu
o deosebită acurateţe şi precizie – constituie o angajare bazată pe efecte, care este relevantă
pentru toate tipurile de operaţii militare. Succesul său depinde de analiza în profunzime, pentru
a identifica şi localiza conexiunile şi ţintele cele mai importante. Caracteristica crucială a an-
gajării precise a luptei este conexiunea dintre senzori, sistemele de lovire a ţintelor şi efectele
produse pe câmpul de luptă. În cadrul forţei întrunite a viitorului, această conexiune va avea
loc între toate categoriile şi tipurile de forţe şi va încorpora, de asemenea, capabilităţile adec-
vate ale partenerilor multinaţionali sau interagenţii, în funcţie de contextul respectiv.

*
*     *

Principiile prezentate mai sus sunt, în general, transparente la semnificaţie, au implicaţii
şi determinări multiple, în calitatea lor de modalităţi, proceduri, sensuri şi linii directoare de
construcţie în cadrul operaţiilor forţelor terestre, iar punerea lor în aplicare are semnificaţie
pentru: 

a) creşterea atenţiei pe rezultatul final al acţiunii în ansamblu;
b) creşterea importanţei mediului de manifestare/acţiune, care trebuie privit ca un sis-
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tem în care forţele proprii, forţele adversarului şi forţele neutre acţionează pentru
realizarea de efecte;

c) analizarea sistemului şi înţelegerea problemei şi a relaţiei dintre acţiuni şi efecte;
d) armonizarea diferitelor instrumente ale puterii care participă la acţiune;
e) estimarea continuă a eficienţei acţiunii şi adaptarea acesteia la modificările apărute. 
În încheiere, doresc să precizez că problematica prezentată nu este considerată a fi

epuizată, acesteia putându-i-se adăuga şi alte idei, iar pe lângă faptul că principiile, oricare şi
oricâte am identifica, se întrepătrund şi se condiţionează reciproc, pot fi completate şi dez-
voltate, astfel încât să corespundă cât mai complet cerinţelor teoretice ale gândirii noastre
militare şi dezvoltării doctrinare.
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Deşi gândirea bazată pe efecte este evidentă în multe exemple istorice de operaţii mili -
tare, extinderea OBE a fost întotdeauna limitată de capabilităţile la dispoziţie. Cuceririle şti-
inţifice în domeniul tehnologiilor informatice, armamentului de precizie, invizibilităţii,
geo-locaţiei, senzorilor, operaţiilor de informaţii, operaţiilor spaţiale şi conectivităţii au
furnizat planificatorilor militari capabilităţi noi care permit obţinerea unor efecte care acum
20 de ani nu erau considerate posibile.

OBE sunt creditate uneori cu realizarea şi a altor concepte operaţionale şi efecte, cum
sunti acţiunile de luptă paralele, operaţiile combinate, menţinerea ISR sau metodelor neletale
care în circumstanţe potrivite pot ajuta la obţinerea succesului în OBE.

Rădăcinile istorice ale conceptului EBO 
Există un consens în ceea ce priveşte faptul că acţiunile de luptă, în special cele eficiente,

au fost dintotdeauna bazate pe efecte.
Edgar Gorrell, un locotenent-colonel american, pe timpul primului război mondial, ob-

servând că Aliaţii atacând fabricile de muniţie germane obţineau aceleaşi efecte ca cele
obţinute prin distrugerea gurilor de foc, a scris primul concept american privind bombarda-
mentul strategic1. 

În al Doilea Război Mondial, în ciuda faptului că doctrina acţiunilor aeriene includea
liste cu ţintele standard, precum liniile de cale ferată, poduri, tunele, staţii de electricitate,
rafinării de petrol, şi alte asemenea obiective, comandanţii încă nu aveau instrumentele
analitice necesare pentru a desfăşura evaluarea şi cunatificarea operaţiilor.

ASPECTE CONCEPTUALE ALE 
OPERAŢIILOR BAZATE PE

EFECTE (OBE)
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„Am considerat întotdeauna că planurile 
sunt nefolositoare pentru pregătirea luptei,
dar planificarea este indispensabilă“. 
(General Dwight D. Eisenhower)



În septembrie 1939 au fost formate două structuri pentru studierea economiei germane
şi determinarea celor mai potrivite ţinte a fi bombardate aerian. Una dintre structuri era con-
stituită din oameni de afaceri, avocaţi şi economişti americani, cunoscută sub denumirea de
Comitetul Analiştilor de Operaţii (Committee of Operations Analysts), iar cealaltă era Uni-
tatea Obiectivelor Inamice (Enemy Objectives Unit) în Londra, care consiliau liderii aliaţi în
problemele războiului. 

La Casablanca, în ianuarie 1943, Franklin Roosevelt şi Winston Churchill au afirmat că
obiectivul ofensivei de bombardament combinate a fost „distrugerea şi dislocarea progresivă
a sistemului militar, industrial şi economic german, precum şi subminarea moralului populaţiei
germane până la un nivel în care capacitatea acesteia de rezistenţă armată este slăbită ire-
versibil”2.

Analiştii americani au decis că prioritatea principală a bombardamentelor Alianţei trebuie
să devină rafinăriile. Alţi planificatori aerieni, în special mareşalul aerului Arthur Tedder,
locţiitorul comandantului suprem al Alianţei, au considerat că dacă liniile de cale ferată erau
întrerupte, maşina de război germană se va opri împreună cu întreaga economie. Disputa s-a
încheiat în martie 1944 atunci când Eisenhower a optat pentru varianta bombardării liniilor de
cale ferată. În această decizie, criteriul de merit l-a constituit cerinţa realizării superiorităţii
aeriene pentru a izola capetele de pod de întăririle inamicului. Acest plan a avut câştig de
cauză deoarece a propus o soluţie la problemele imediate – efectul dorit de Eisenhower3.

Termenul effects-based operation a fost folosit pentru prima dată de Centrul de Planificare
a Campaniilor al Forţelor Aeriene ale SUA pe timpul primei nopţi a operaţiei DESERT
STORM4. Planificatorii s-au concentrat nu numai asupra execuţiei „listei de ţinte”; mai de-
grabă au încercat să anticipeze efectele de ordinul doi şi trei a distrugerii ţintelor.

O contribuţie importantă la fundamentarea conceptului modern de operaţii bazate pe
efecte a avut-o John Warden, colonel în forţele aeriene ale SUA. La începutul anilor 1990,
colonelul Warden descria inamicul ca un sistem5, iar războiul viitorului ca „acţiuni de luptă
paralele”, definit de principiile anihilării şi nimicirii, care se petrec mai degrabă simultan decât
secvenţial. Prin identificarea nodurilor de interconectare esenţiale în sistemele adversarilor
se pot viza ţinte multiple cu o singură încărcătură6.

Conceptul de operaţii bazate pe efecte (Effects-Based Operations – EBO) a evoluat şi s-a
dezvoltat, căpătând aspect de universalitate, pornind de la conceptul relativ îngust al stabilirii
ţintelor bazate pe efecte (Effects-based Targeting – EBT)7.

Din observaţiile făcute pe timpul războiului din Golf din 1990-1991, unii cercetători mili -
tari americani au considerat că războiul din Asia de sud-vest a impus schimbări fundamentale
în „modul american de purtare a războiului” – „American way of war”8. 

Războiul din Golf a demonstrat aplicarea conceptului „acţiunilor paralele” care a permis
controlul forţelor inamice fără a fi necesare forţe terestre masive. Realizarea acţiunilor paralele
solicită armament de precizie, abilitatea de a neutraliza apărarea aeriană şi un concept opera -
ţional care se concentrează mai ales pe efecte şi nu numai pe distrugere masivă în obţinerea
obiectivelor militare9. Acest concept operaţional a fost conceptul operaţiilor bazate pe efecte,
un concept având la bază ideea că abilitatea inamicului de a opera cum doreşte este în ultimă
instanţă mai importantă decât distrugerea forţelor sale militare. Operaţiile bazate pe efecte
vor atinge efectele dorite prin aplicarea cu succes a forţei pentru a căpăta controlul sistemelor
esenţiale pentru inamic10.
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Conceptul operaţiilor bazate pe efecte reflectă o schimbare fundamentală în natura acţi-
unilor de luptă. Conducerea acţiunilor de luptă a trecut de la campaniile care urmăreau atin-
gerea obiectivelor prin atacuri secvenţiale, la acţiunile paralele, atacul simultan al tuturor
sistemelor vitale ale inamicului. 

OBE în prezent
Conţinutul conceptului de Operaţii Bazate pe Efecte a evoluat în timp. Charles Kamps,

referindu-se la OBE în a sa Notiţă Doctrinară pentru Aviatori, cita Glossarul Comandamentului
Forţelor Întrunite ale SUA pentru Operaţiile Bazate pe Efecte din 2004: „un proces pentru
atingerea finalităţii strategice dorite / efectului asupra inamicului, prin aplicarea sinergică,
multiplicativă şi cumulativă a întregii game de capabilităţi militare şi nemilitare la nivel tactic,
operativ şi strategic”11, iar conform generalului David Deptula „[conceptul OBE n.t.] în esenţa
sa este explorarea controlului – crearea efectelor necesare astfel încât un adversar să acţioneze
în conformitate cu obiectivele noastre de securitate naţională”12.

Majoritatea teoreticienilor consideră că OBE are şapte caracteristici principale: nevoia
de superioritate decizională la pace şi război (în toată gama operaţiilor); vizarea unor efecte
ulterioare celor directe, de prim-rang; înţelegerea sistemelor adversarilor; capacitatea de apli-
care adaptată a elementelor puterii naţionale; capacitatea elementelor de decizie de a adapta
regulile şi presupunerile la realitate13.

Scopul conceptului OBE este mai amplu decât simpla angajare precisă a ţintelor, care
constituie numai un instrument prin care se pot realiza efecte, necesitând existenţa unor lideri
care să înţeleagă imaginea în ansamblu, precum şi impactul potenţial al deciziilor lor asupra
obţinerii efrectelor dorite, capabili de gândire conceptuală14. 

Conceptele actuale referitoare la OBE extind spaţiul operaţional şi includ toate dimen-
siunile mediului politic, militar, economic, social, de infrastructură şi de informaţii – PMESII
(political, military, economic, social, infrastructure and information – PMESII). Capabilităţile
instrumentelor puterii pot fi concentrate împotriva nodurilor-cheie selectate pentru a obţine
efecte operaţionale şi strategice15. 

Programul PRIME, un instrument informatic pentru modelarea PMESII care permite
analiştilor să examineze din multiple puncte de vedere efectele pe care diferite cursuri de acţi-
une le-ar putea avea într-o situaţie, a identificat modelarea sistemelor de sisteme în toate di-
mensiunile PMESII ca temă centrală. Scopul general este de a produce un model de anticipare
a efectelor directe la scară globală pentru un set de acţiuni16. Acţiunile pentru modelarea
PRIME PMESII sunt Diplomatice, Informaţionale, Militare, Economice (Diplomatic, Infor-
mational, Military, or Economic – DIME)17. 

OBE determină trecerea de la o “întrunire” sporită la epoca “meta – întrunirii”, care in-
tegrează un set de acţiuni coerente cu implicarea unei game mai largi de participanţi18.

NATO, prin Programul Experimental al Comandamentului Aliat pentru Transformare,
conduce experimente cu doctrine şi instrumente pentru OBE în cooperare cu Comandamentul
Forţelor Întrunite ale SUA. Contribuţia cea mai importantă a NATO C3 Agency este Instru-
mentul Bazat pe Efecte pentru Planificare Operaţională, Activarea Forţei şi Simulare (Ef-
fects-Based Tool for Operational Planning, Force Activation and Simulation – EB-TOPFAS),
instrumentul de planificare pentru Planificare Bazate pe Efecte – PBE (Effects-Based Plan-
ning – EBP). Celelalte funcţii importante ale OBE sunt Execuţia Bazată pe Efecte – EBE (Ef-
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fects-Based Execution – EBE) şi Aprecierea Bazată pe Efecte – ABE (Effects-Based Assess-
ment – EBA. Toate trei funcţiile (PBE, EBE şi ABE) depind de şi contribuie la cea de-a patra
funcţie a conceptului OBE Desfăşurarea Bazată pe Cunoştinţe – DBC (Knowledge Base De-
velopment – KBD).

O Analiză Bazată pe Efecte – ABE (Effects Based Analysis – EBA), folosind o abordare
sistemică de tipul “sistem de sisteme” (system of systems – SOS), poate fi extrem de valoroasă
pentru factorii de decizie politică, putând ajuta la înţelegerea modelului comportamental şi a
dinamicii acţiunilor de forţă în situaţiile complexe de criză. Analiza OBE trebuie să realizeze
o imagine neobişnuit de amplă a “sistemului”, care să includă şi factorii cognitivi şi compor-
tamentali şi să permită luarea în calcul a efectelor secundare indirecte şi dificil de anticipat.
Întrebările fundamentale ale unei ABE sunt următoarele: Cum ar reacţiona un adversar la
anumite acţiuni? Cât timp ar dura obţinerea efectelor dorite? Care sunt consecinţele posibile
neintenţionate? Care este gama de variante de acţiune care pot fi realizate în perioada imediat
următoare? Cât de eficient pot fi comunicate aceste variante factorilor de decizie politică?

Analizele adesea vor fi exploratorii, ajutând mai degrabă la crearea unor scenarii posibile
decât la previzionarea precisă a evenimentelor. O abordare sistemică va lua în considerare
legăturile şi nodurile între reţelele PMESII care compun sistemul naţional. Această abordare
sistemică consideră OBE ca o formă analitică de purtare a acţiunilor de luptă. Aceasta va per-
mite anticiparea acţiunilor şi reacţiilor inamicului, a sarcinilor de executat, evaluarea efectelor,
iar apoi re-stabilirea sau re-executarea sarcinilor având la bază cuantificarea efectelor19. 

Pe timpul desfăşurării fazelor unei operaţii întrunite20 este esenţială aprecierea cu acu-
rateţe a eficienţei misiunii, având la bază obiectivele stabilite de comandantul forţei întrunite.
O Analiză Bazată pe Efecte realizează aceasta prin aplicarea unor criterii de eficienţă şi a unor
criterii de performanţă. Răspunzând întrebărilor “cât de eficient este planul?” şi “sunt atinse
misiunile, obiectivele şi efectele dorite?”, criteriile de eficienţă se referă la crearea efectelor,
în timp ce criteriile de performanţă se referă la îndeplinirea sarcinilor.

Deşi modalităţile cantitative de apreciere sunt preferate celor calitative, acestea pot fi
necesare având în vedere că nu toate aspectele operaţiei pot fi abordate cantitativ. Fără criterii
de eficienţă independente, OBE se pot transforma în acţiuni desfăşurate numai pentru a jus-
tifica folosirea anumitor mijloace. Criteriile de eficienţă, în contextul OBE, trebuie să fie cri-
teriul de alegere. Prin stabilirea unuia sau mai multor criterii de eficienţă pentru fiecare
obiec tiv, se definesc de fapt efectele dorite şi se face posibilă precizarea sarcinilor necesare
obţinerii acestora.

În timp ce teoreticienii consideră că acţiunile, prin legături cauzale, conduc la efectele
dorite pentru îndeplinirea obiectivelor, punctul de vedere al planificatorilor militari este acela
că obiectivele determină efectele şi acestea la rândul lor sarcinile necesar a fi executate. Plani-
ficatorii nu au la dispoziţie o cantitate infinită de mijloace şi trebuie să ştie cum să obţină cele
mai bune efecte pentru îndeplinirea obiectivelor politice. 

În general, se consideră că, alegerea unor criterii de merit – CM (Measures Of Merit –
MoM) greşite poate duce la pierderea victoriei în operaţie. Criteriile de merit şi indicatorii de
succes reprezintă o adevărată provocare în OBE. Dar, cea mai profundă provocare, în acest
domeniu, este cea culturală, pentru a convinge factorii de decizie militară să sprijine criteriile
de eficienţă politică (Measures of Policy Effectiveness – MoPE), fără a se limita la criteriile
de eficienţă a forţei (Measures of Force Effectiveness – MoFE).

În acest scop, o difuzare corectă a informaţiilor şi cunoştinţelor, o instruire adecvată, o
planificare, o execuţie şi un feedback corespunzătoar la toate entităţile organizatorice parti -
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cipante la OBE, adoptarea criteriile de eficienţă politică şi a indicatorilor de succes ai OBE
ca esenţă a analizei, precum şi crearea unor baze de date şi a unor structuri de date destinate
să sprijine OBE şi reţelele pe care OBE caută să le afecteze sunt câteva dintre cele mai strin-
gente cerinţe pentru care trebuiesc identificate cele mai potrivitate soluţii21. 

Gama foarte largă de date şi abilităţi necesare în analiza bazată pe efecte sugerează nece-
sitatea înfiinţării unui centru analitic de sprijin OBE interdepartamental. Capabilităţile nece-
sare sprijinirii OBE îmbracă forma tehnicilor tradiţionale de cercetare ştiinţifică dar şi a altor
discipline academice şi tradiţii intelectuale, cu care se integrează. Structurile organizatorice
de informaţii, de analiză şi operaţionale trebuie să colaboreze spre a asigura factorilor de de-
cizie datele necesare planificării operaţiilor. 

OBE stabilesc un flux logic între finalităţi, căi şi mijloace la toate nivelurile de gândire
strategică. Întrebarea care se pune este următoarea: dacă o ţintă poate fi lovită precis, este
nevoie să fie distrusă sau poate fi generat un efect mai subtil/potrivit/ajustat, chiar psihologic,
prin calibrarea armamentului ţinând cont atât de ţintă cât şi de obiectivele fundamentale ale
campaniei/securităţii naţionale?

Aplicare cu succes a OBE necesită o înţelegere profundă a culturii, societăţii, guvernării
şi economiei unui oponent şi în aceeaşi măsură necesită o înţelegerre adâncă a contextului
politic al conflictului pentru a da factorilor de decizie militari şi politici şansa de a observa con-
secinţele acţiunilor lor. Comandanţii şi statele majore trebuie să aibă în vedere că incerti-
tudinea, fricţiunile şi un adversar cu capacitatre de adaptare bună pot provoca efecte su pli men tare
faţă de cele anticipate. 

Pentru a modela conduita, individuală dar şi colectivă a “jucătorilor” în mediul de secu-
ritate, OBE trebuie să aibă atât dimensiuni fizice cât şi psihologice, să se desfăşoare simultan
la nivelurile tactic, operativ, strategic şi geostrategic, în multiple domenii ale politicii, diplo-
maţiei, apărării şi economiei, iar toate efectele trebuie să fie interrelaţionate şi cumulative22.

Efectele fizice pot fi modelate mai uşor decât cele cognitive. În final, campania întrunită
trebuie să afecteze moralul adversarului. Totuşi, conceptul OBE nu se bazează pe astfel de mij-
loace fizice limitate.23 În esenţa sa, OBE se referă la percepţia intelectuală şi dimensiunile
cognitive ale adversarului, indiferent de inferioritatea sau superioritatea fizică sau militară24.
Un set integrat de modele de efecte fizice şi cognititve pot ajuta la realizarea obiectivelor de
securitate naţională, fără ca adversarul măcar să ştie ca a fost influenţat. OBE pot fi descrise
şi ca operaţii în domeniul cognitiv deoarece este în natura omului să reacţioneze la stimuli, să
încerce să înţeleagă o situaţie şi să se decidă asupra unui răspuns. 

Ideea unanim acceptată este că implementarea OBE se bazează pe punerea în practică a
opt seturi de informaţii care fac posibile OBE asigurând înţelegerea de către planificatori a sis-
temelor proprii şi ale adversarului: tehnice; geografice; de infrastructură; organizaţionale; so-
ciopolitice; psihologice; de context; de dinamică25.

Relaţiile OBE cu NCW, ONA şi IW
Războiul în reţea (Network-Centric Warfare- NCW) este un concept de operaţii care are

la bază superioritatea informaţională, ca generator de putere de luptă, prin interconectarea
senzorilor, decidenţilor şi trăgătorilor, în scopul obţinerii de cunoştinţe, creşterii ritmului şi a
vitezei actului de comandă, sporirii letalităţii şi capacităţilor de supravieţuire şi realizării au-
tosincronizării. Conceptul pleacă de la premisele că infostructura va permite realizarea si  -
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nergiei acţiunilor, circulaţia informaţiilor va permite operaţiilor să atingă o viteză, o flexibili-
tate şi o precizie mai mare, iar unui număr mic de platforme – să îndeplinească un număr
mare de misiuni. Cheia succesului stă nu în interconectarea capabilităţilor pur şi simplu, ci în
interconectarea capabilităţilor potrivite în proporţiile corecte. 

Tehnologiile şi gândirea specifice operaţiilor în reţea (Network-Centric Operations –
NCO) asigură cele patru ingrediente de succes OBE: opţiuni, agilitate, cooperare şi concen-
trarea cunoştinţelor. NCO sunt mijlocul pentru obţinerea unei finalităţi, aceasta fiind OBE.  

The technologies and thinking of Network-Centric Operations provide the four key in-
gredients of successful effects-based operations: options, agility, coordination, and knowledge
mobilization. Network-Centric Operations are a means to an end, and effects-based operations
are that end. 

OBE şi NCW descriu o abordare sinergică a transformării în domeniul militar. OBE dau
posibilitatea de a aplica forţa NCW nu numai în lupta tradiţională, aşa cum sunt tentaţi mulţi
comandanţi să facă, dar să se depăşească mijloacele cinetice spre a se lua în considerare mi-
jloacele în domeniile cognitive şi informaţionale spre a crea efecte în domeniul cognitiv în
toată gama misiunilor de luptă la pace, în operaţiile de răspuns la crize precum şi în război26.

Încercând să înţeleagă implicaţiile NCW şi să elaboreze o teorie şi un concept al OBE
teoreticienii au în vedere următoarele: NCW şi OBE pot schimba caracterul acţiunilor de luptă
da nu pot schimba natura războiului; NCW şi OBE nu înlocuiesc forţa militară iar succesul
este dat de efectele obţinute; adversarul va reacţiona; NCW şi OBE nu sunt răspunsul universal
şi nu vor înlocui celelalte forţe şi forme ale acţiunilor de luptă; numărul este important şi în
continuare; noile tehnologii militare, oricât de sofisticate, nu sunt suficiente dacă nu sunt în-
soţite de concepte, doctrine şi organizare; ce se întâmplă dacă NCW şi OBE nu se desfăşoară
conform planurilor? 

Înţeleasă ca un proces continuu, bazat pe colaborare, prin care se construieşte o bază co-
erentă, comună de cunoştinţe şi se unesc diverse surse de cunoaştere în scopul dezvoltării
înţelegerii comune a forţelor proprii şi inamice, a percepţiilor inamicului şi a mediului de ope-
rare, evaluarea operaţională în reţea – EOR (Operational Net Assessment – ONA), com-
pletându-se reciproc cu pregătirea informativă întrunită a câmpului de luptă şi privind inamicul
ca pe un sistem de sisteme, poate deveni factorul-cheie al operaţiilor cu efecte planificate. 

Opozanţii conceptului argumentează că o atotcuprinzătoare evaluare operaţională în
reţea desfăşurată cu mijloace informaţionale nu poate lua în calcul toate posibilităţile sau elimi-
na incertitudinile războiului. Ideea este aceea că “acţiunile de luptă tradiţionale conduc la o
distrugere a forţelor militare ale inamicului în teren, în timp ce OBE, prin evitarea unor forţe
inamice, poate permite acestor forţe reintegrarea în masa populaţiei şi pregătirea ulterioară a
unei campanii insurgente după război mai dificil şi costisitor de contracarat”27. Se argu-
mentează că ABE poate aduce repede în colaps un guvern inamic, cu un efect mic asupra popu-
laţiei, care se va vedea încurajată să sprijine mai puternic regimul înlocuit sau alte activităţi
insurgente. La acestea sprijinitorii conceptului răspund cu o întrebare: “De ce mai este nece-
sară o abordare bazată pe efecte dacă ABE o poate înlocui?”28.

Conceptul de acţiuni de luptă neregulate 29– ALN (Irregular Warfare – IW) afirmă nece-
sitatea integrării tuturor instrumentelor puterii naţionale (diplomatice, de informaţii, militare
şi economice) pentru a permite comandanţilor forţelor întrunite să desfăşoare cu succes o
campanie expediţionară (protracted30) împotriva actorilor statali şi nestatali. Pentru a avea
succes în ALN comandanţii şi statele majore întrunite au nevoie de un sistem de planificare
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a campaniei care să răspundă la două întrebări esenţiale: “cât de eficient eşti în controlul sau
influenţarea populaţiei?” şi “Cum măsori efortul în ALN?”. Răspunsul este o combinaţie între
abordarea bazată pe efecte şi noile concepte de ALN.

ALN presupun o varietate de operaţii şi activităţi la nivel tactic şi operativ care de-a lun-
gul timpului au fost considerate la periferia acţiunilor de luptă convenţionale31: insurgenţa,
contrainsurgenţa, acţiunile de luptă neconvenţionale, terorismul, contra-terorismul, apărarea
bazelor din străinătate, operaţiile de stabilitate, securitate, tranziţie şi reconstrucţie, comuni-
caţiile strategice, operaţiile psihologice, operaţiile informaţionale, operaţiile civil-militari, ac-
tivităţile de informaţii şi contrainformaţii, activităţile de criminalitate transfrontalieră, activităţi
de impunere a legii concentrate pe pericole neregulate. Deşi aceste activităţi pot fi uşor asimi-
late contextului acţiunilor de luptă convenţionale, ele reprezintă de fapt o gamă de operaţii
specifice ALN.

Aplicarea conceptului OBE a devenit normă în Irak. Comandanţii s-au îndreptat spre o
abordare operaţională bazată pe efecte pentru a lega operaţiile tactice de finalitatea strategică
stabilită, prin incorporarea conceptelor operaţionale bazate pe efecte în planurile şi operaţiile
desfăşurate sublinind abilitatea operaţiilor bazate pe efecte de a rezolva problemele cele mai
complexe32.

Concluzii 
Războiul va continua să fie caracterizat de incertitudini şi în viitor. Abordările bazate pe

efecte necesită demararea fiecărei noi responsabilităţi făcând referire la stadiul final, la per-
ceperea corectă a situaţiei, aspect ce permite o monitorizare continuă a progresului în situaţia
unui set de indicatori, realocarea resurselor sau efortului necesare pentru obţinerea efectelor
preconizate.

EBO presupune utilizarea domeniilor diplomatice, informaţionale, militare şi economice
(DIME), ale puterii naţionale sau influenţei în vederea obţinerii unui rezultat scontat. Abor-
darea bazată pe efecte este o metodă de planificare ce utilizează o abordare de tip sistem-de-
sisteme prin analiza nodurilor şi legăturilor critice şi sistemelor de noduri şi legături în
do meniile politice, militare, economice, sociale, prin infrastructură şi informaţional (PMESII),
pentru a obţine efectul scontat.

În timp ce forţa principală a OBE este aceea că furnizează primul proces formalizat de
examinare a problemelor folosind o abordare sistemică, slăbiciune lui este considerată moda -
litatea vizuală de abordare a complexităţii sistemelor şi interacţiunilor pentru identificarea
centrelor de greutate ale inamicului şi pentru producerea anticipării şi cauzalităţii în domeniul
comportamentului uman. Încrederea totală în abordarea de tip sistem-de-sisteme nu este o
soluţie universală pentru toate operaţiile militare, iar cea mai bună cale de urmat pentru co-
munitatea planificatorilor este adoptarea unui proces modificat care îmbină porţiuni din pro-
cesele SOD, OBE şi cele tradiţionale33. 
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1. Aspecte generale
În primii ani ai acestui secol au apărut în diferite studii de specialitate străine conceptul

operaţie concentrată pe efecte, alături de alte concepte operaţionale. Cel mai concludent
este în documentul programatic american “Viziunea Întrunită 2020”–, elaborat de Comitetul
Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata SUA. 

În acelaşi document au fost enunţate şi alte concepte strategice noi, precum: manevra
dominantă, angajamentul de precizie, concentrarea logistică, protecţia multidimensională,
război bazat pe reţele sau război paralel, concepte care au fost aplicate cu mai mult sau mai
puţin succes în conflictele recente şi care sunt considerate că vor da un conţinut nou artei
mi  litare moderne în primele decenii din secolul XXI. 

Susţinătorii noilor concepte şi specialiştii militari americani afirmă că majoritatea
războaielor din Era Industrială s-au concentrat pe problema duelului de lovituri asupra ţintelor
dintr-un areal, desfăşurat într-un interval de timp, obiectivul final fiind distrugerea forţelor
adverse, până când sunt aduse în incapacitate de a mai rezista. 

Totuşi, acest mod de a duce acţiunea militară în beligeranţă a funcţionat şi încă mai
funcţionează, când se îndeplinesc cumulativ trei condiţii, problemă cunoscută în literatura
militară americană şi britanică sub numele de regula “celor trei dacă” (the three ifs): 

- dacă are loc confruntarea într-o operaţie combatantă majoră cu respectarea regulilor de
angajare;

- dacă adversarul este militar identificabil cu însemne; 
- dacă inamicul nu se disimulează în rândul civililor. 

În Era Informaţională, operaţia modernă se caracterizează prin: 
- forţe şi mijloace variate şi adecvate fiecărui mediu de confruntare;
- ţinte de amploare, natură şi importanţă diferite;
- acţiuni sincrone, succesive şi ca tipologie diversă;
- efecte cumulate, corelate şi mai mult în plan psihologic;
- a se acţiona cum trebuie, prin corelarea forţelor şi mijloacelor cu scopurile propuse;
- a se acţiona la timpul care trebuie, adică atunci când obiectivele au o vulne  rabilitate

maximă; 
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- a se acţiona pentru obţinerea efectelor care trebuie, în mod deosebit incapacitatea de ri-
postă organizată; 

- nu neapărat în lovirea fizică prelungită a întregului sistem al adversarului în situaţii
complexe;

- reguli de angajare care permit interpretări conjuncturale;
- acţiuni dintre cele mai creative, care au o audienţă instantanee şi globală. 

2. Precizări conceptuale
Operaţia modernă reprezintă modalitatea operaţională/pregătită şi acţională/desfăşurată

de forţe şi mijloace diverse ca natură şi valoare în vederea atingerii unui scop strategic al fac-
torului politic. 

Este modernă datorită:
- dezvoltării tehnice şi tehnologice;
- generalizării sistemelor de feedback al acţiunilor principale;
- utilizării pe scară largă a lecţiilor învăţate;
- apariţiei unor noi modalităţi de a utiliza forţele şi mijloacele;
- experimentării unor concepţii noi în planificarea operaţiilor; 
- confruntării înalt tehnologizate specifice secolului XXI;
- complexităţii situaţiilor ante, pe timpul şi post conflictuale. 
Scopul strategic al operaţiei moderne nu mai vizează cu precădere:
- distrugerea totală a adversarului;
- cucerirea sau alipirea de teritorii aparţinând adversarului;
- epuizarea resurselor naţiunii învinse din cauza problemelor ulterioare extrem de dificile

pentru învingători. 
Din punct de vedere al conţinutului, ne întrebăm cu destulă îndreptăţire: operaţia modernă

bazată pe efecte este un concept nou? Revoluţionează el arta militară? Răspundem cu
toată fermitatea că nu. Elemente ale acesteia au fost folosite de-a lungul secolelor, încă de la
Sun Tzî, materializate în acţiuni concentrate, continuie şi ferme, desfăşurate atât ca o con-
fruntare armată, cât şi ca un context/confruntare mai largă de purtare a războiului. Formele
războiului popular şi ale acţiunilor militare generalizate conţineau multe elemente specifice
acestui concept. 

3. Definiţie
Operaţia modernă bazată pe efecte (OMBE) poate fi definită ca un ansamblu ope -

raţional coerent, coordonat şi direcţionat selectiv asupra adversarului, prietenilor, partenerilor
şi neutrilor, ce poate cuprinde şi acţiuni distructive militare şi nemilitare desfăşurate în mediile
confruntarii, în situaţii de pace, criză şi de război, în scopul modelării/transformării într-un
mod favorabil al comportamentului acestora, precum şi atingerii unei stări de finalitate dorite. 

Această definiţie largă deschide câteva direcţii conceptuale strategice:
- este nevoie de capabilităţi de natură şi valoare diferită, pregătite să acţioneze pentru o

gamă largă de misiuni specifice (selectivitatea acestora);
- este nevoie de un management performant şi superior în sfera comandă-control (direc-

tivitatea acţiunilor);
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- se impune un control informational riguros nu numai al adversarului, ci şi al tuturor ac-
torilor prezenti într-o formă sau alta în teatrul de operaţii; 

- pentru că acţiunile militare/nemilitare nu au caracter exclusiv distructiv, putem consi -
dera operaţia ca fiind posibilă oricând, declanşată pe timpul stării de pace, continuată la criză
şi război şi continuată chiar şi pe timpul perioadei post-conflict; 

- de asemenea, ne putem gândi la un set de acţiuni politice, diplomatice şi economice, cât
şi acţiuni militare coordonate în ansamblul confruntării;

- urmăreşte nu numai comportamentul inamicului, dar şi al aliaţilor, partenerilor şi neu-
trilor, astfel încât să se elimine într-o bună măsură riscurile neprevăzutului; 

- obiectivul final constă în modelarea/transformarea comportamentului participanţilor
direct/indirect şi a celorlalţi actori aflaţi în mod obiectiv în teatru; 

- finalitatea unei astfel de operaţii este de fiecare dată obţinerea de condiţii avantajoase
pentru controlul cât mai adecvat al factorilor situaţiei strategice. 

Elementul principal al implementării unei astfel de operaţii rămâne planificarea ei
strategică, ce prezintă câteva caracteristici:

- este măsurabilă şi aplicabilă în întregul spectrul confruntării, de la nivel tactic (un dome-
niu de confruntare, un spaţiu, un obiectiv etc.) la nivel strategic (al operaţiei moderne sau al
războiului în ansamblu);

- finalitatea trebuie stabilită în termeni politici (influienţarea majoră), diplomatici (în-
ceperea negocierilor), economici (ridicarea unor restricţii), militari (încetarea ostilităţilor) etc; 

- oferă astfel o comunicare largă pe fiecare domeniu şi în ansamblul războiului pentru cei
implicaţi cu punerea în aplicare. 

Putem concluziona că definiţia prezentată evidenţiază cu prisosinţă o abordare a operaţii -
lor moderne prin prisma aplicării coerente şi multidisciplinare a diferitelor instrumente ale
mediului de confruntare pentru a crea individual şi colectiv efecte care vor garanta obţinerea
rezultatului scontat. 

4. Scopul operaţiei moderne bazată pe efecte
Scopul unei astfel de operaţii vizează cu precădere adversarul şi apoi  întregul mediu de

desfăşurare al confruntării cu mai multă sau puţină beligeranţă. Concret, este vorba de învin-
gerea adecvată a adversarului cu un raport “cost/beneficii” extrem de favorabil şi menţinerea
controlului pentru a nu se produce o expandare a conflictualităţii în teatrul de operaţii. 

Acest scop se îndeplineşte mai mult sincron decât gradual şi are la bază câteva obiective
determinante:

- preluarea controlului asupra sistemelor vitale care permit adversarului să pună pe rol o
rezistenţă consistentă;

- anihilarea voinţei acestuia de a continua lupta şi confruntarea în câteva medii de bază;
- interzicerea obţinerii efectelor politice urmărite; 
- extenuarea rapidă şi fără uzură excesivă a structurilor sale operaţionale şi acţionale;
- determinarea din timp a nevoilor şi efectelor dezirabile ale acţiunilor militare;
- desfăşurarea de acţiuni întrunite şi interagenţie pentru exploatarea avantajelor tehnolo -

gice şi superiorităţii în câteva domenii, pentru obţinerea rapidă a efectelor scontate. 
Factorii care asigură succesul într-o astfel de operaţie sunt următorii:
- maximizarea impactului forţelor speciale şi specifice de dimensiuni adecvate asupra

obiectivelor strategice la care acţionează constituie alte scopuri ale acestui tip de operaţii;
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- utilizarea tehnologiei de ultimă generaţie în cadrul planificării riguroase a acţiunilor
militare şi de altă natură; 

- identificarea rapidă a parametrilor stării de finalitate; 
- determinarea efectelor scontate care să asigure atingerea respectivei stări de finalitate; 
- minimalizarea pierderilor în rândul forţelor şi mijloacelor proprii; 
- crearea la inamic a percepţiei că este de prisos să opună rezistenţă şi să lupte, acţiune

cel puţin tot atât de eficientă ca şi eliminarea fizică a acestuia. 
Experienţa de până acum a evidenţiat că nu este atât de uşor de atins obiective politice

prin utilizarea limitată a forţei armate; punctul cheie totuşi îl constituie obţinerea efectelor
dorite la nivel politic şi nu uzura, extenuarea sau anihilarea adversarului prin intermediul unor
distrugeri masive. 

Esenţa unei astfel de operaţii se bazează pe relaţia cauză-efect. Cauza o reprezintă in-
strumentele de putere ale adversarului asupra cărora se urmăreşte concentrarea eforturilor în
diverse domenii de confruntare, iar rezultatul este reducerea eficacităţii acestora prin angajări
masive de forţe diverse şi adecvate. 

Ca atare, două cerinţe devin astfel o necesitate permanentă în planificarea acţiunilor de
nivel strategic, şi anume: 

- determinarea oportună, dar cât mai timpurie a efectelor pe care acţiunile militare le vor
produce;

- luarea în considerare a îndeplinirii tuturor obiectivelor propuse. 
La toate acestea se adaugă punerea de acord/cooperarea comandanţilor structurilor de

forţe angajate în operaţie, pe baza elaborării şi punerii în aplicare a propriilor planuri care: 
- să exploateze avantajele tehnologice şi capabilităţile structurilor proprii;
- să evidenţieze capacitatea acestora de a acţiona integrat, întrunit şi interagenţie; 
- să coopereze la nivelul diferitelor arme, categorii de forţe, structuri şi agenţii; 
- să garanteze obţinerea efectelor scontate, pe termen lung; 
- să îndeplinească obiectivele operaţionale ale luptei, bătăliei şi campaniei respective. 
În astfel de operaţii: 
- folosirea tehnologiilor moderne; 
- utilizarea capabilităţilor de operare în reţea; 
- superioritatea organizatorică şi operaţională de planificare; 
- conducerea acţiunilor, 
vor deveni factori de maximizare a impactului unor forţe militare limitate numeric, de

nivel tactic, care pot îndeplini astfel misiuni de valoare strategică. 
Folosirea capabilităţilor de operare în reţea a permis, în cadrul operaţiei “Desert Storm”,

scoaterea succesivă din luptă a diferitelor elemente de dispozitiv a forţelor irakiene dispuse
pe întreaga adâncime a teatrului de operaţii, doar prin exercitarea puterii aeriene, permiţând
o ofensivă terestră de numai trei zile, care a semănat mai mult a urmărire strategică. 

În cadrul operaţiei “Iraqi Freedom”, prin acţiuni speciale din cadrul “loviturii de de-
ca pitare”, în care s-a intervenit direct asupra unor comandanţi irakieni şi a familiilor aces-
tora, inclusiv prin oferirea unor sume de bani şi asigurarea evacuării într-un loc sigur, în altă
ţară, s-a redus extrem de mult capacitatea de ripostă a unor mari unităţi irakiene de elită,
chiar din Garda Republicană.
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După părerea noastră, în panoplia acţională a artei militare în Era informaţională nu se
adaugă un concept nou – cel al operaţiei bazată pe efecte, aşa cum cred unii specialişti. Avem
de-a face mai mult cu o operaţionalizare şi implementare a unei operaţii moderne cu folosirea
high tech în management, a mijloacelor inteligente în acţiuni de lovire, a capabilităţilor în se-
lectivitatea, oprimizarea duelului de foc şi lovituri şi a forţelor speciale pentru a controla
obiectivele şi comportamentul adversarului. Este o operatie de superioritate managerială,
bazată pe informaţie, deopotrivă în plan acţional, prin folosirea capabilităţilor adecvate şi de
moral. 
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P rovocările la adresa mediului internaţional de securitate actual, dintre care
a mintesc proliferarea actorilor statali şi non-statali, accesul diferenţiat al statelor
la resurse, răspândirea conflictelor de tip religios, creşterea performanţelor

tehnologiei şi ale tehnicii militare, solicită tot mai pregnant aplicarea unor concepte atât
tradiţionale cât şi noi pentru contracararea sau limitarea efectelor în diferite zone ale globului.
Orientul Mijlociu şi zona tot mai fierbinte a Sudanului, Darfur, sunt cu siguranţă cele mai
reprezentative exemple ale momentului, dar, din nefericire, nu şi unicele. 

Din aceste considerente şi nu numai, securitatea internaţională este şi trebuie să fie tratată
ca un proces continuu şi dinamic, un proces al integrării unor strategii, inclusiv militare, a
unor resurse şi eforturi aparţinând diverselor arii din sfera socialului.

Oricât de avansate ar fi, tehnologia nu poate asigura victorii şi succese în operaţiile
militare numai prin simpla ei existenţă. De aceea, specialiştii trebuie să identifice posibile
oportunităţi de creare a noi concepte de operaţii, oferite de tehnologiile avansate.

La această dată, era informaticii, aflată în continuă ascensiune, oferă comandanţilor
militari şanse şi oportunităţi noi şi rapide de exploatare eficientă a beneficiilor operaţiilor
bazate pe efecte şi de aplicare a acestora prin planificarea unor atacuri simultane asupra opo-
nenţilor, atât prin mijloace letale, cât şi neletale. În raport cu scopul strategic urmărit, acest tip
de operaţii poate utiliza, parţial sau în totalitate, capabilităţile aflate la dispoziţia fiecărei naţi-
uni într-un moment sau altul, cuprinzând elemente de natură diplomatică, informaţională,
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mi litară şi economică (DIME).
Sun Tzu a fost primul teoretician militar care a evidenţiat faptul că bătăliile pot fi câştigate

şi fără contacte violente între beligeranţi: "nu a lupta şi a cuceri este scopul suprem al unei
bătălii, ci înfrângerea fără luptă a inamicului"1.

Tehnologiile moderne nu fac decât să confirme acurateţea gândirii renumitului strateg
antic. Acestea permit transmiterea în timp util a datelor şi informaţiilor, deplasarea cu rapiditate
a forţelor şi mijloacelor, fapt ce solicită noi şi noi valenţe ale sistemului de comandă, control
şi comunicaţii.

O dată cu progresul uimitor al ştiinţei şi tehnicii ultimelor trei decenii, s-a înregistrat şi
o perfecţionare fără precedent, o creştere a preciziei armamentelor, dar şi a înţelegerii mo  du-
lui de utilizare eficientă a lor. Cu toate acestea, eforturile politice şi sociale de menţinere a cos-
turilor operaţiunilor militare – în special în ceea ce priveşte vieţile umane – nu s-au redus.

Astfel, atingerea scopurilor la nivel strategic a devenit o ţintă adesea mai uşor de atins
decât distrugerile la oponent, vizate în mod tradiţional de nivelurile tactice. 

Ideea cauzalităţii relaţiilor dintre diverse domenii pe timpul desfăşurării conflictelor ex-
istă de secole, însă fundamentul noului concept a început să fie studiat şi aplicat recent, cu in-
tenţia de a fi transformat într-un instrument în slujba asigurării securităţii globale şi a fiecărei
naţiuni în parte. Conceptul de operaţii bazate pe efecte reprezintă o metodologie, un mod de
gândire şi nici pe departe nu întruneşte caracteristicile unui sistem sau ale unei organizaţii. Din
această perspectivă, el reflectă ideea unificării tuturor instrumentelor cu care o naţiune sau un
grup de naţiuni participă la asigurarea securităţii proprii, şi, prin urmare, el se aplică numai în
cadrul şi în contextul existenţei acestora.

Operaţiile bazate pe efecte au fost adesea definite ca "o nouă paradigmă a operaţiilor
militare" sau ca "o alternativă complet diferită de concepţia militară de distrugere militară".
În acelaşi timp, numeroşi analişti au afirmat că aceasta nu are prea multe elemente de noutate,
întrucât, de-a lungul istoriei, "comandanţii şi ofiţerii de stat major competenţi au încercat şi
au reuşit să planifice şi să desfăşoare campanii bazate pe efecte"2. 

Acesta este motivul pentru care, la această dată, teoria militară analizează numeroase
definiţii ale conceptului.

Parafrazând comentariul lui George Bernard Shaw în legătură cu teoriile unor economişti
ai vremii – "oricât de mult ar fi puse cap la cap ideile, niciodată nu se va ajunge la vreo con-
cluzie"3 –, putem afirma că, în acest moment, conceptul în discuţie este nedefinit.

Operaţiile bazate pe efecte urmăresc o serie de scopuri precise, dintre care cele mai
relevante sunt asigurarea la nivelul dorit a obiectivelor proprii, pe de o parte, şi reducerea sau
anularea capacităţii adversarului de a opera în condiţii avantajoase şi de a obţine rezultatele
dorite. Filozofia conceptului impune celor care îl aplică să considere conceptele tradiţionale
privind anihilarea şi distrugerea oponentului ca fiind doar nişte mijloace ale preluării con-
trolului situaţiei la toate nivelurile de comandă şi nu instrumente ale distrugerii parţiale sau
totale a acestuia.

Conceptul de operaţii bazate pe efecte s-a întemeiat dintotdeauna pe o serie de factori
care, de-a lungul vremii, au influenţat mai mult sau mai puţin caracterul şi definirea realistă
a sa, unii dintre aceştia fiind la fel de vechi ca şi lupta armată însăşi, în timp ce alţii, de sorginte
modernă, se fundamentează pe cuceririle ştiinţei şi tehnologiilor de ultimă oră.

Ideea dezvoltării conceptului de operaţii bazate pe efecte este relativ simplă. Orice
operaţie multinaţională se planifică şi execută cu scopul unic de a atinge anumite obiective,
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sau de a realiza anumite efecte. Astfel de efecte, din punct de vedere militar, pot fi identificate,
de exemplu, de la stabilizarea unei regiuni în care au avut loc confruntări militare şi până la
reconstrucţia infrastructurii sau a unei noi guvernări în zona respectivă. Realizarea unui astfel
de efect direct implică existenţa la nivelul comandamentelor multinaţionale a unui set de
cunoştinţe cum ar fi tipul de acţiune ce se impune, necesarul de resurse de toate tipurile sau/şi
criteriile pentru obţinerea succesului acţiunilor planificate.

Orice operaţie bazată pe efecte cuprinde elemente de planificare, de execuţie şi de sprijin
al planificării şi execuţiei.

Toate cele trei elemente necesită o serie de cunoştinţe, cum ar fi cele menţionate în para-
graful anterior, care, de fapt, reprezintă fundamentul deciziei comandantului structurii multi-
naţionale şi pe baza cărora marile unităţi şi unităţile subordonate desfăşoară acţiunile
planificate. Aşadar, cunoştinţele sunt importante şi utile nu numai comandanţilor pentru luarea
deciziei, dar şi pentru sprijinirea acţiunilor în teatru.

Cele trei elemente ale operaţiilor bazate pe efecte sunt interdependente şi presupun o
strânsă colaborare în cadrul statelor majore multinaţionale în vederea pregătirii unor cursuri
de acţiune viabile şi a producerii la timp a ordinelor de operaţii pentru subordonaţi.

Unul dintre rolurile statelor majore ale comandamentelor multinaţionale care planifică
operaţii bazate pe efecte este acela de a colecta şi prelucra cunoştinţele existente, realizând ast-
fel un adevărat mecanism, care complementează procesul de planificare.

Devine evident că, pentru sporirea eficienţei lucrului de stat major şi luarea unor decizii
optime pentru operaţiile bazate pe efecte, mai trebuie adăugat încă un element la cele trei deja
discutate, respectiv setul de cunoştinţe necesare, care cuprinde trei componente distincte: pro-
cesul de luare a deciziei în sine, structura operaţională propriuzisă şi tehnologia aflată la dis-
poziţia statelor majore ale comandamentelor .

Odată identificate cele trei componente, statul major trebuie să realizeze o analiză echili-
brată a lor, acordându-le aceeaşi importanţă egală. De pildă, accentul prea mare pe componenta
tehnologică ar putea crea o situaţie în care statul major s-ar baza prea mult fie pe configuraţia
soft, fie pe cea hard, fapt ce ar putea conduce la obţinerea unor concluzii ori rezultate irelevante
sau chiar false.

Pe de altă parte, un bun echilibru al celor trei componente conduce la un set de cunoştinţe
stabil, asigurând o fundamentare optimă a deciziei pentru operaţiile bazate pe efecte.

Cunoştinţele reprezintă, aşadar, esenţa fundamentării deciziei pentru operaţiile bazate pe
efecte, ale căror elemente planificare, execuţie şi evaluare nu ar putea fi realizate cu succes
fără o serie de cunoştinţe colectate şi integrate într-un set de cunoştinţe, care, aşa cum am
arătat mai sus, constituie cel de-al patrulea element al operaţiilor bazate pe efecte.

Eficienţa deciziilor pentru operaţiilor bazate pe efecte constă, în primul rând, în capaci-
tatea lor de a permite adaptarea la schimbările mediului operaţional.

Teoreticieni, dar şi practicieni militari, în special din forţele armate ale Statelor Unite
ale Americii, au identificat o serie de "precondiţii"4 ale succesului operaţiilor bazate pe efecte
pe care le voi analiza în continuare, cele mai importante fiind planificarea operaţiilor bazate
pe efecte, procesul de management al ţintelor în cadrul operaţiilor bazate pe efecte, aplicarea
elementelor de natură diplomatică, informaţională, militară şi economică, câştigarea cu ra-
piditate a supremaţiei, colaborarea la toate nivelurile şi războiul bazat pe reţea, pe care le voi
explica în continuarea lucrării.

Planificarea operaţiilor bazate pe efecte este procesul de planificare operaţională care
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se desfăşoară în cadrul operaţiunilor decisive executate cu rapiditate. Acesta din urmă este un
concept care defineşte acţiunile proprii destinate să forţeze oponentul să execute anu mite
mişcări sau să reducă abilitatea acestuia de a ataca. În general, operaţiunile decisive executate
cu rapiditate se caracterizează prin acţiuni imediate şi continue în vederea obţinerii controlului
asupra oponentului şi distrugerii capacităţii acestuia de a coordona operaţiile ofensive sau de-
fensive.

Planificarea operaţiilor bazate pe efecte urmăreşte "rezultatele şi nu distrugerea oponen-
tului"5, modificând conţinutul procesului de planificare însuşi, prin crearea unei anumite ati-
tudini în ceea ce priveşte concepţia despre oponent şi trupele proprii. Noua abordare permite
planificarea de urgenţă simultan cu cea deliberată (în planuri vertical şi orizontal) în orice
teatru de operaţii şi în acelaşi timp reclamă existenţa unor structuri specializate în gestionarea
acelor informaţii privind timpul operativ real şi aspecte de natură tactică şi administrativă.

Deşi reflectă planificarea curentă, procesul de planificare a operaţiilor bazate pe efecte
se concentrează, de fapt, pe atingerea obiectivelor, aflate în conexiune şi stabilite la toate
nivelurile.

Istoria conflictelor recente oferă numeroase exemple în acest sens, unul dintre cele mai
ilustrative fiind pe timpul planificării Operaţiunii "Iraqi Freedom", când directiva strategică
a preşedintelui George W. Bush a fost convertită în obiective operaţionale de generalul Tommy
Franks. Astfel, directiva strategică, care prevedea schimbarea regimului politic, eliminarea
armelor de nimicire în masă şi capturarea teroriştilor aflaţi pe teritoriul irakian, a fost trans-
formată de comandantul militar în opt obiective operaţionale: abolirea regimului existent,
eliminarea armelor de nimicire în masă, capturarea sau alungarea teroriştilor, colectarea infor-
maţiilor despre terorişti şi armele de nimicire în masă, protejarea câmpurilor petroliere, acor-
darea de ajutor umanitar, crearea condiţiilor de lucru noilor guvernanţi şi asigurarea integrităţii
teritoriului irakian. Toate cele opt obiective operaţionale au devenit misiuni pentru coman-
danţii componentelor aeriană, terestră, navală şi operaţii speciale, care, la rândul lor, le-au
adaptat nivelului tactic, identificând şi executând misiuni precum protecţia platformelor şi a
câmpurilor petrolifere, distrugerea sistemelor integrate de apărare antiaeriană şi a lansatoarelor
de rachetă SCUD şi distrugerea forţelor mecanizate înaintate. 

Procesul de management al ţintelor în cadrul operaţiilor bazate pe efecte are ca scop
principal producerea acelor cursuri de acţiune a căror finalitate este schimbarea atitudinii opo-
nentului prin desfăşurarea capabilităţilor proprii letale şi neletale, în aşa manieră încât să
acţioneze conform aşteptărilor proprii. Un alt rol al procesului este acela de a "exploata
punctele critice slabe ale oponentului, prin analizarea capabilităţilor acestuia"6, considerate
ca un sistem.

Principala caracteristică a acestui tip de proces este intenţia sa de a desfăşura războiul
paralel, urmărind nu distrugerea întregii infrastructuri a oponentului, ci numai a acelor puncte
critice, cum ar fi punctele de decizie şi centrele de greutate. Există numeroase exemple ale
războiului paralel, din care menţionez atacarea în reţea a sistemelor de comandă, control, co-
municaţii şi computere, distrugerea reţelelor de energie electrică, eliminarea fizică a liderilor
proeminenţi, distrugerea nodurilor de comandă şi control critice sau distrugerea forţelor te -
restre prin ofensivă combinată aeriană şi terestră. Teoreticienii militari care studiază procesul
în complexitatea sa apreciază că, ajutat de tehnologia modernă la dispoziţie, acesta poate fi
desfăşurat cu o aşa de mare rapiditate încât capacitatea de reacţie şi de luare a deciziilor de
către oponent va fi pur şi simplu paralizată şi întregul său sistem de comandă se va prăbuşi.
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Procesul şi-a dovedit eficienţa, printre alte cazuri, pe timpul Operaţiunii "Desert Storm",
când două centre operaţionale irakiene, care asigurau comanda şi controlul apărării antiaeriene,
au fost selectate pentru a fi atacate. Pe timpul procesului de management al ţintelor, planifi-
catorii au stabilit iniţial că pentru distrugerea adăposturilor subterane ar fi nevoie de şase
bombe dirijate prin laser. Ulterior, s-a ajuns la concluzia că numai două bombe de acest tip sunt
suficiente pentru distrugerea numai a acelor facilităţi ale clădirilor care să impună abandonarea
lor de către irakieni. Aplicarea noului concept a permis, în acest caz, disponibilizarea unui
număr de aeronave, care au fost utilizate pentru neutralizarea a încă patru adăposturi, ce nu
fuseseră incluse în planul iniţial.

Aplicarea elementelor de natură diplomatică, informaţională, militară şi econo mică
împotriva elementelor similare ale oponentului în operaţiile bazate pe efecte constituie, pro -
babil, esenţa şi fundamentul acestui concept.

Unii specialişti consideră că utilizarea unui singur element pentru atacarea oponentului
ar reduce inevitabil eficienţa unei campanii şi ar înlesni eforturile de răspuns ale acestuia. Din
acest motiv, prinde tot mai mult contur ideea că, printr-o analiză complexă şi completă, care
va considera oponentul ca un sistem de sisteme, operaţiile bazate pe efecte trebuie să selecteze
numai acele elemente care sunt cu adevărat necesare şi să le aplice împotriva centrelor de
greutate operaţionale şi strategice ale oponentului, prin folosirea capabilităţilor letale şi nele-
tale.

Câştigarea cu rapiditate a supremaţiei reprezintă capacitatea de a acţiona şi reacţiona
mai rapid decât oponentul, concomitent cu menţinerea unui nivel al controlului situaţiei care
să îl depăşească pe al acestuia atât din punct de vedere fizic, cât şi psihologic. Aceasta are ca
scop aducerea oponentului la un nivel de percepţie, înţelegere a situaţiei şi dorinţă de ripostă
care să permită atingerea scopurilor strategice proprii, prin utilizarea unei serii de capabilităţi
menite să asigure anihilarea completă a oponentului.

Câştigarea cu rapiditate a supremaţiei presupune cunoştinţe complete despre situaţia pro-
prie, oponent şi mediu, execuţie ireproşabilă, rapiditate şi un control de detaliu al mediului în
care se operează şi care trebuie să permită comandanţilor operaţionali desfăşurarea unor serii
de acţiuni continue şi multidimensionale, acţiuni ce pot include invazia, combinată cu ocu-
parea teritoriului atacat.

Există unele inconveniente în aplicarea acestui concept, unul dintre acestea fiind faptul
că se bazează într-un grad extrem de ridicat pe puterea aeriană în detrimentul acţiunilor în-
trunite. 

De regulă, acţiunile aeriene strategice sau interdicţiile aeriene determină modificări în
acţiunile oponentului, însă este foarte puţin probabil ca acesta să-şi adapteze planurile la ata -
curile respective.

Cel de-al doilea inconvenient se referă la capacitatea de a controla mediul operaţional.
Controlul complet al mediului în care acţionează forţele proprii este adesea imposibil de rea -
lizat şi, de obicei, necesită timp îndelungat. 

Execuţia planului din cadrul Operaţiei "Iraqi Freedom" a demonstrat o relativă fragilitate
a conceptului şi a evidenţiat dezavantajele acestuia.

Rachete de croazieră "Global Strike", cu ajutorul interdicţiei aeriene asupra Irakului, au
distrus personal, infrastructuri şi materiale. Pe timpul atacului, forţele terestre s-au deplasat atât
de rapid, încât, în numai 13 zile, acestea au ajuns la aeroportul din Bagdad, aflat la 20 de kilo-
metri de centrul oraşului. Deşi forţele americane au preluat controlul asupra structurilor de
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forţe şi de comandă irakiene într-un timp extrem de scurt, chiar şi la această dată, la peste
cinci ani de la ofensivă, forţele multinaţionale din Irak continuă să se confrunte cu atacurile
insurgenţilor şi să-şi adapteze în permanenţă tacticile de luptă.

Colaborarea la toate nivelurile se referă la interacţiunea şi la relaţiile dintre comandanţii
operaţionali şi alţi actori cheie participanţi la campanie, care trebuie să existe permanent atât
pe timpul planificării, cât şi al desfăşurării operaţiilor multinaţionale. 

În vederea obţinerii sinergiei7 în realizarea scopurilor operaţionale şi strategice, toate
elementele mediului operaţional trebuie înţelese foarte bine. 

Războiul bazat pe reţea este o altă dimensiune a operaţiilor bazate pe efecte. 
Din perspectiva efectelor obţinute, războiul bazat pe reţea este destinat creşterii vitezei

de execuţie şi a preciziei în operaţiile militare multinaţionale prin utilizarea tehnologiilor de
ultimă oră şi a mediului informaţional colaborativ, acesta din urmă având un rol important în
reducerea incertitudinii în operaţiunile moderne. 

Războiul bazat pe reţea oferă comandanţilor militari posibilitatea utilizării tehnologiei in-
formaţiilor în vederea obţinerii superiorităţii la nivel informaţional, creând astfel premisele
creşterii eficienţei în desfăşurarea forţelor. De asemenea, această componentă a operaţiilor
bazate pe efecte permite comandanţilor militari să înfrângă oponentul prin războiul informaţi-
ilor, loviturile de mare precizie, războiul în spaţiu şi manevra dominantă.

Manevra dominantă reprezintă capacitatea forţelor întrunite (aeriene, terestre, navale,
amfibii, operaţii speciale, spaţiale), dispersate la scară mare, în scopul câştigării unor "avantaje
poziţionale prin folosirea capabilităţilor informaţionale, de înşelare, de angajare a trupelor,
de mobilitate şi contramobilitate"8.

Un alt concept aflat în strânsă conexiune cu războiul bazat pe reţea este autosin-
cronizarea, care presupune existenţa unui singur tablou privind operaţiile şi a unei percepţii
unice privind viziunea şi intenţia comandanţilor la toate nivelurile de comandă. Autosin-
cronizarea stă la baza realizării unei sinergii şi a unei unităţi de efort optime, care permit co-
mandanţilor şi subordonaţilor acestora să ia decizii în timp scurt, eliminând astfel posibilele
opţiuni ale oponentului înainte ca acesta să poată acţiona sau reacţiona.

Războiul bazat pe reţea promovează ideea că beneficiarii transmiterii informaţiilor şi ai
circulaţiei acestora între comandanţii de la toate nivelurile de comandă sunt unităţile, care vor
putea opera într-un ritm superior în teatrul de operaţiuni. 

Fundamentul operaţiilor bazate pe efecte este din nou ilustrat de Sun Tzu, care afirma că
"armatele învingătoare pregătesc, mai întâi, condiţiile pentru obţinerea victoriei, apoi pornesc
la luptă".

Conceptul de operaţii bazate pe efecte îşi are fundamentul în efectele ce se doresc a fi
obţinute, în primul rând prin definirea scopurilor şi identificarea rezultatelor operaţiunilor
militare şi presupune o concepţie sistemică a evaluării oponentului ca sistem sau, mai exact,
ca sistem de sisteme. 

În esenţă, operaţiile bazate pe efecte reprezintă un proces de gândire şi un set de concepte
care poate avea un efect pozitiv asupra desfăşurării cu succes a operaţiilor militare multi-
naţionale. Ceea ce nu poate face, însă, este suplinirea proceselor existente, cum ar fi, de pildă,
cel al estimării la nivelul forţelor multinaţionale întrunite.

Dezvoltarea conceptului de operaţii bazate pe efecte este pe cale să revoluţioneze într-o
măsură semnificativă modul de acţiune pe timpul operaţiilor multinaţionale, atât în mediul
civil cât şi în cel militar, la toate nivelurile: strategic, operativ şi tactic.
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Primele decade ale secolului XXI au marcat atingerea nivelului tehnologic necesar dez-
voltării accelerate a unei noi perspective, bazată pe efecte, devenită ulterior unul din conceptele
create şi dezvoltate în premieră în cadrul Forţelor Aeriene ale SUA, ai căror teoreticieni au por-
nit deopotrivă de la experienţa acumulată şi de la ideea că teoriile în materie de strategii ale
înaintaşilor necesită o analiză atentă şi o gândire inovatoare înainte de a fi adaptate la condiţiile
actuale.

Eficienţa aplicării conceptului a fost cuantificată în perioada recentă prin derularea mai
multor experimente internaţionale. La scară largă, cel mai complet, Multinational Experiment
4 (MNE – 4) s-a încheiat în prima jumătate a anului 2004.

Scenariul MNE – 4 s-a bazat pe operaţiile NATO aflate în plină desfăşurare în Afganistan
şi a avut drept scop principal dezvoltarea unor noi strategii care să poată fi aplicate în cadrul
eforturilor de menţinere a păcii şi de asigurare a stabilităţii în cât mai numeroase zone ale
lumii, incluzând Irakul şi Afganistanul. Utilizarea tuturor capabilităţilor aflate la dispoziţie
pentru îndeplinirea unei game variate de misiuni – combatante, de reconstrucţie sau / şi uma -
nitare – a constituit, de asemenea, un alt obiectiv al experimentului.

Deşi a fost condus de Comandamentul Întrunit al SUA, care a urmărit, în principal, modul
de aplicare a procedurilor, organizarea şi instrumentele utilizate în sprijinul operaţiilor bazate
pe efecte, în Afganistan, un rol determinant în organizarea şi desfăşurarea testului l-a avut
Alianţa Nord-Atlantică, care a identificat naţiunile participante şi a asigurat interfaţa dintre
acestea şi experţii aflaţi în teatru ai diferitelor domenii.

Directorul NATO al experimentului, comandantul Edward Whalen (ACT), afirma, încă
din 2001, că operaţiile bazate pe efect9 pot fi orice. În cele mai multe cazuri, ele nu vor fi ac-
tivităţi militare şi, probabil, nici nu ar trebui să fie. MNE-4 s-a desfăşurat prin efectuarea a
două trepte diferite.

Primul, denumit Coalition Task Force (CTF), a fost condus de SUA şi a inclus Canada,
Franţa, Germania, Suedia, Finlanda şi Marea Britanie. Cu excepţia Finlandei şi Suediei, care
şi-au trimis personalul în SUA, toate celelalte naţiuni au contribuit la desfăşurarea experi-
mentului prin corespondenţă cu naţiunea conducătoare.

Cel de-al doilea test a vizat un alt grup de ţări, condus de NATO, care a inclus Danemarca,
Norvegia, Turcia şi Slovacia şi a fost coordonat de Centrul de Cultură şi Simulare "Ataturk
Wargaming" din Istanbul. O parte din personalul de coordonare al Alianţei, experţi în diferite
domenii, a acţionat de la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Norfolk, Virginia.
Alte ţări din Alianţă sau din afara acesteia au luat parte la experiment fiind coordonate de la
comandamentele întrunite de la Brunsum, Napoli şi Lisabona, sau de la alte comandamente
ale Alianţei.

Conform scenariului experimentului, eforturile de modernizare şi reconstrucţie ale Af-
ganistanului au fost sistematic zădărnicite de acţiuni insurgente care ameninţau cu destabi-
lizarea guvernului, ceea ce a determinat această instituţie să solicite sprijinul Alianţei pentru
stabilizarea unei anumite regiuni a ţării.

În cadrul exerciţiului, NATO a fost reprezentată de personal din ministerul german de ex-
terne, ONU, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, Departamentul de Justiţie al SUA
şi de doi militari din garnizoana Carliste, Pennsylvania. În acelaşi timp, un fost ambasador ger-
man a jucat rolul unui comandament militar, primind atribuţii specifice.

La rândul său, CTF a fost reprezentată de 10 agenţii guvernamentale ale SUA, şase or-
ganizaţii guvernamentale britanice şi diferite alte agenţii din Canada, Franţa şi Germania.
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De asemenea, aproape în totalitate, ţările participante au avut personal din ministerele de
externe, care au îndeplinit atribuţiile diferitelor poziţii pe timpul experimentului.

Din punct de vedere al tehnologiilor utilizate s-a remarcat instrumentul denumit mediu
de colaborare la nivel informaţional (CIE – Collaborative Information Environment) al NATO,
care a asigurat legătura între participanţii la experiment. CIE utilizează un portal Web similar
cu Mocrosoft Internet Explorer, care permite utilizatorilor să extragă informaţii şi, totodată,
le oferă acestora facilităţi de căutare. Programul a fost utilizat în cadrul comandamentelor
pentru obţinerea rapidă de informaţii necesare, dar şi pentru asigurarea legăturii permanente
cu diferite staţii din SUA, Europa şi Asia (Turcia).

La începutul experimentului, comandantul acestuia a apreciat că utilizarea unui astfel de
instrument nu este necesară, argumentând prin faptul că, în operaţiile de stabilizare, partici-
panţii sunt obişnuiţi să lucreze direct unul cu celălalt. O dată ce a fost aplicat însă, CIE şi-a
demonstrat eficienţa, iar participanţii au realizat că prin utilizarea lui, sarcinile lor se rezolvă
mult mai uşor.

Multe dintre funcţiile CIE operează cu aplicaţiile comerciale cum ar fi Yahoo! şi Win-
dows Messenger, acesta fiind în măsură să încorporeze până la 1.000 de utilizatori în reţeaua
proprie.

Analiza modului de desfăşurare a experimentului a sugerat o serie de concluzii, dintre
care se detaşează aceea că marea majoritate a participanţilor a acceptat imediat provocarea de
a aplica noul concept al operaţiilor bazate pe efect şi a înţelege filozofia acestuia, chiar dacă,
în unele situaţii a fost destul de dificilă înţelegerea de către unii militari a esenţei noului şi rev-
oluţionarului tip de operaţii, care urmăreşte nu numai distrugerea unor obiective, dar şi recon-
struirea sau asigurarea protecţiei populaţiei civile.

Pe de altă parte, experimentul a evidenţiat câteva imperfecţiuni sau chiar greşeli în modul
de implementare a operaţiilor bazate pe efect. Una dintre deficienţe se referă la aplicarea cu
dificultate a conceptului grupului de afaceri civile, al cărui principal scop este acela de a stabili
relaţii armonioase între civili şi militari pe timpul desfăşurării misiunilor. Astfel, mulţi membri
ai organizaţiilor civile au afirmat că acest concept nu este în concordanţă cu modul şi nici cu
mediul în care ei au fost obişnuiţi să lucreze.

La finele fiecăruia dintre experimentele multinaţionale anterioare MNE 4, lecţiile învăţate
au fost imediat aplicate în teatrele de operaţii, participanţii încorporând în operaţiile viitoare
cunoştinţele dobândite, faptul înregistrând deja rezultate favorabile în Irak şi Afganistan. Spre
exemplu, Australia a aplicat conceptul operaţiilor pe efecte pe timpul operaţiilor de stabilizare
în Insulele Solomon. Astfel, poliţia federală australiană a constituit organizaţia conducătoare,
care a comandat chiar şi unităţi militare participante la operaţiuni.

Dezvoltarea unei noi doctrine şi studierea noilor soluţii tehnologice au constituit pilonii
centrali ai experimentului.

Pe baza rezultatelor obţinute, unii specialişti şi analişti ai fenomenului au acordat cote
procentuale de eficienţă unor activităţi. Se estimează, astfel, că desfăşurarea operaţiilor bazate
pe efecte fără sprijin tehnologic ar reduce eficienţa acestora la jumătate, utilizarea tehnologiilor
de ultimă oră în domeniul comunicaţiilor ar putea creşte eficienţa operaţiilor cu 70-75 de pro-
cente, iar, în condiţiile folosirii tuturor mijloacelor la dispoziţie, aceasta ar putea trece de
pragul de 90 de procente.

Pe timpul operaţiilor bazate pe efecte, comandanţii trebuie să fie în măsură să comunice
permanent cu experţii din diverse domenii implicate în desfăşurarea operaţiilor, acest schimb
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de informaţii fiind facilitat de gradul de dezvoltare atins de tehnologia actuală.
Situaţii în sprijinul afirmaţiei de mai sus au avut loc pe timpul experimentelor, cea mai

sugestivă fiind cea petrecută pe timpul desfăşurării Experimentului Multinaţional Nr. 3 (MNE
4) între două agenţii civile din ţări diferite, când reprezentanţii acestora s-au întâlnit pentru
prima dată şi, în numai 30 de minute, au rezolvat o situaţie reală apărută în teatrul de operaţii
din Afganistan.

În luna mai 2007, la un seminar desfăşurat în Bruxelles, la care au participat reprezentanţi
militari din Consiliul Nord-Atlantic şi din ţările participante la experiment, au fost prezentate
concluziile la MNE 4 care au vizat, în principal, lecţiile învăţate şi implicaţiile acestora.

Un alt experiment multinaţional, cel de-al cincilea, este planificat să se desfăşoare în
2008, şi va avea, printre altele, scopul de a sintetiza rezultatele unei serii de experimente de
mai mică anvergură, care au avut loc în lunile premergătoare, începând cu luna august 2007.

Experimentele desfăşurate până la această dată, în totalitatea lor, au evidenţiat că, pentru
a contribui decisiv şi eficient la luarea deciziei asupra modalităţii aplicării operaţiilor bazate
pe efecte în operaţiunile multinaţionale, este necesară o analiză detaliată a capabilităţilor pe
care naţiunile participante le pun la dispoziţie.

În concluzie, mediul de securitate viitor va putea fi descris ca şi până acum prin termeni
ca volatilitate, incertitudine şi complexitate. Liderii militari de ambele părţi ale conflictelor vi-
itoare vor identifica însă noi forme de acţiuni, determinate de existenţa organizaţiilor
transnaţionale distribuite global şi fondate pe sisteme tip reţea de complexitate tot mai ridi-
cată.

Rădăcinile viitoarelor conflicte vor include cu siguranţă elemente combinate de naturi di-
verse – politice, militare, economice, sociale şi de mediu. Răspunsul şi soluţiile la aceste prob-
leme complexe nu pot fi decât aplicarea unor eforturi integrate, iar operaţiile bazate pe efecte
par să fie cel mai viabil mijloc de realizare al acestei integrări, prin constituirea unui cadru
multinaţional şi întrunit adecvat.
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Odată cu destrămarea ordinii bipolare a Războiul Rece, necesitatea ca NATO să
opereze o transformare profundă a devenit un imperativ. Încă de la bun început,
transformarea Alianţei a fost proiectată ca un proces dual, reflectând cele două

dimensiuni esenţiale ale NATO – alianţă militară defensivă şi organizaţie politică proactivă1.
Acest proces în plină desfăşurare implică depunerea, din partea aliaţilor, a unor eforturi se-
rioase, marcate prin decizii graduale luate cu ocazia summit-urilor NATO sau a altor reuniuni
oficiale la înalt nivel. Deşi nu există o “agendă” unică a transformării, anumite etape evolutive
pot fi luate în considerare ca paşi importanţi în realizarea unei reforme extinse a Alianţei. 

Dacă Agenda Praga, iniţiată de fostul Secretar General, lordul Robertson, în 2002, ca
răspuns la lecţiile învăţate în Kosovo precum şi cele desprinse din evenimentele din 11 sep-
tembrie, s-a axat pe schimbările ce trebuiau întreprinse în domeniul capabilităţilor, misiunilor
şi structurilor, Agenda Norfolk a fost iniţiată de actualul Secretar General, Jaap de Hoop
Scheffer, în 2004, ca reacţie la experienţa NATO în Afganistan şi s-a concentrat pe reforma
planificării apărării, generarea de forţe şi finanţarea comună. În plus, Agenda Munich, lansată
la iniţiativa Cancelarului german Gerhard Schröder, în 2005, ca răspuns la lecţiile crizei
irakiene, a insistat pe necesitatea de a opera anumite mutaţii la nivelul rolului NATO în privinţa
procesului decizional transatlantic.2

Agenda transformării NATO a fost încă o dată împinsă înainte prin Summit-ul de la
Bucureşti. Tendinţa de a realiza o transformare cuprinzătoare este subliniată în declaraţia sum-
mit-ului: “Procesul de transformare a Alianţei continuă prin: integrarea a noi membri;
răspunsuri mai adecvate la provocările de securitate, luând în considerare lecţiile învăţate;
capabilităţi care se pot desfăşura mai eficient în teatru, precum şi prin noi relaţii cu partenerii
noştri.”3 De la capabilităţi la operaţii şi extindere, Summit-ul de la Bucureşti a furnizat o
imagine de ansamblu a procesului transformării, pregătind astfel calea spre adoptarea de noi
decizii şi atingerea de rezultate concrete în viitor.

Ducând mai departe tranformarea NATO – Summit-ul 
de la Bucureşti şi perspectivele create 
Deşi conceput ca o punte de trecere în pregătirea summit-ul aniversar din 20094, Sum-

mit-ul de la Bucureşti s-a impus ca evenimentul diplomatic de cea mai mare amploare din is-
toria Alianţei. A readus pe agenda de discuţii a înalţilor reprezentanţi ai statelor membre dar

TRANSFORMAREA NATO DUPĂ
SUMMIT-UL DE LA BUCUREŞTI
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şi partenere, teme de o importanţă majoră pentru securitatea euroatlantică şi relevante pentru
eforturile depuse în cadrul procesului de transformare. Procesul de transformare a NATO este
fundamentat, alături de noile misiuni şi relaţii de parteneriat ale Alianţei, pe transformarea
forţelor şi capabilităţilor tocmai pentru susţinerea angajamentelor operaţionale curente şi vi-
itoare. Reuniunea de la Bucureşti a oferit un prilej important pentru discutarea şi realizarea
unui inventar al eforturilor Alianţei în domeniul transformării militare, concentrându-se pe
două dimensiuni distincte: asigurarea forţelor dislocabile şi sustenabile pentru operaţiile
curente ale Alianţei, forţele de rezervă şi Forţa de Răspuns a NATO, precum şi pe dezvoltarea
capabilităţilor pentru viitor. 

Capabilităţile viitorului
Atenţia a fost focalizată pe modalităţile de limitare a deficitelor în asigurarea forţelor

necesare pentru operaţiuni, plecând de la evaluarea că, la momentul actual, Alianţa dispune
de forţele necesare. În ciuda acestui aspect, creşterea ritmului operaţional al Alianţei, precum
şi implicaţiile politice la nivelul statelor membre ale deciziilor de creştere a contribuţiilor des-
tinate operaţiilor reprezintă elemente care îngreunează procesul de generare a forţelor. O mă-
sură propusă pentru remedierea acestei situaţii se referă la adoptarea opţiunii generării graduale
a forţelor pentru Forţa de Răspuns a NATO (NRF), ca soluţie interimară pentru contracararea
dificultăţilor de generare a forţelor.

În acelaşi timp, asumarea de către NATO, în noul context de securitate, a unor misiuni
desfăşurate în zone dificile, aflate la mare depărtare de teritoriul aliat, ridică o serie  de  pro -
bleme legate de asigurarea capabilităţilor specifice. De exemplu, angajarea Aliaţilor în misi-
unea de asistenţă şi securitate din Afganistan şi, în special, pregătirea şi antrenarea forţelor de
securitate afgane, au pus în lumină nevoia acută de forţe de manevră şi de rezervă, echipe de
reconstrucţie provincială, capabilităţi de supraveghere şi recunoaştere, sisteme electronice de
luptă, unităţi de elicoptere.

În acest context, în reuniunea privind transformarea Alianţei din cadrul summit-ului de
la Bucureşti au fost evidenţiate capabilităţile prioritare pentru NATO şi care necesită un sprijin
mai substanţial din partea naţiunilor pentru completarea necesarului identificat de către au-
torităţile militare. Domenii-cheie precum transportul aerian strategic, logistica multinaţională,
forţele pentru operaţii speciale, supravegherea terestră a Alianţei sau asistenţa medicală în
teatru se află deja pe agendele de lucru ale structurilor responsabile pentru dezvoltarea aces-
tora, în unele dintre ele fiind semnalate progrese notabile.

Mergând mai departe cu analiza, trebuie evidenţiat că un succes considerabil a fost în-
registrat în privinţa apărării antirachetă. NATO recunoaşte - opoziţia Rusiei fiind moderată ca
urmare a dialogului bilateral susţinut cu Statele Unite – “contribuţia substanţială pe care
planificata dislocare în Europa a capabilităţilor de apărare antirachetă ale SUA o aduce pro-
tecţiei Aliaţilor împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune.” Sistemul american
antirachetă urmează a fi completat, în spiritul principiului indivizibilităţii Aliaţilor, prin inte-
grarea sa într-o “arhitectură cuprinzătoare”, “care să asigure acoperirea tuturor teritoriilor
şi populaţiilor aliate”5. 

Acceptarea consensuală a formulării de “arhitectură cuprinzătoare” constituie o inovaţie
majoră şi un pas înainte spre concretizarea unei apărări antirachetă comune europene în cadrul
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sistemului nordatlantic. Prin decizia luată la Bucureşti, interesele de securitate ale României
(în domeniul apărării antirachetă) sunt integrate într-un format colectiv, aliat. Prin decizia de
continuare a eforturilor în această direcţie, toate ţările membre NATO vor contribui la creşterea
securităţii statelor care în prezent nu sunt acoperite de sistemul SUA. Dacă, referitor la extin-
dere, procesul decizional a putut fi blocat de un singur stat, cu interese divergente comparativ
cu cele ale restului aliaţilor, iată că în problema apărării împotriva atacurilor cu rachete cu
rază lungă de acţiune, interesele unui număr redus de state au făcut posibilă deplasarea deciziei
în direcţia furnizării unei garanţii de securitate. 

Pentru România, acest lucru reprezintă un aport semnificativ la consolidarea securităţii
naţionale, în special având în vedere că, datorită costurilor foarte mari, acest demers nu ar
putea fi susţinut doar prin efort naţional. În acelaşi timp, cele două situaţii menţionate transmit
un semnal pozitiv prin faptul că se constituie în exemple concrete pentru abilitatea remarcabilă
a celei mai extinse Alianţe politico-militare din istorie de a acomoda obiectivele unor state cu
profiluri diferite de apărare şi cu interese de securitate uneori divergente. 

Operaţiile NATO
ISAF, ca prioritate operaţională a Alianţei, are la bază următoarele principii călăuzitoare

pentru reconstrucţia Afganistanului: un angajament comun şi ferm pe termen lung al Aliaţilor;
sprijinul pentru un leadership şi o responsabilitate afgane întărite; o abordare cuprinzătoare din
partea comunităţii internaţionale, reunind eforturile civile şi militare; şi o cooperare şi un an-
gajament sporit în relaţiile cu vecinii Afganistanului, în special cu Pakistanul. Se remarcă
necesitatea unui efort civil generat de nevoile extinse de reconstrucţie, dar şi suplimentarea
trupelor deja existente. Numirea unui coordonator care va sincroniza eforturile tuturor actorilor
implicaţi, reprezentantul special al Naţiunilor Unite, norvegianul Kai Eide, a marcat o evoluţie
pozitivă în cadrul abordării cuprinzătoare. 

Acest efort suplimentar de coordonare răspunde unei necesităţi reale de atingere a unui
nivel de coerenţă operaţională a comunităţii internaţionale în Afganistan. Coerenţa trebuie
asigurată nu numai prin coordonarea implicărilor internaţionale şi acordarea de atenţie supli-
mentară componentei de reconstrucţie şi dezvoltare, ci şi prin asigurarea unei prezenţe militare
robuste în toate provinciile Afganistanului, şi în special în cele mai vulnerabile în faţa ata -
curilor insurgenţilor. Pe această linie, la Summit-ul de la Bucureşti s-a reiterat faptul că supli-
mentarea efectivă cu forţe în cadrul ISAF se va face cu contribuţia majoră a Statelor Unite care
au dislocat trupe suplimentare în sudul Afganistanului, dar şi a Franţei, ţară ce va participa pen-
tru prima oară cu forţe în regiunea de est. Un alt element pozitiv din perspectiva componentei
militare o reprezintă menţinerea trupelor canadiene în partea de sud.

În ceea ce priveşte Balcanii, importanţa strategică a securităţii în zonă reiese atât din
confirmarea necesităţii extinderii Alianţei la statele din această arie geopolitică, dar şi din rei -
terarea angajamentului Alianţei de a menţine misiunea mandatată de Naţiunile Unite în
Kosovo, KFOR. Se consideră necesară menţinerea, “în întreg Kosovo, a prezenţei inter-
naţionale, ale căror eforturi contribuie la asigurarea libertăţii de mişcare şi circulaţiei per-
soanelor şi bunurilor, inclusiv prin supravegherea frontierelor.”6 Întreţinerea dialogului cu
părţile implicate în conflict este esenţială şi intră în sarcina KFOR. 
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Poziţia României este oarecum delicată pe această temă, din perspectiva deciziei politice
de a nu recunoaşte independenţa unilateral declarată a provinciei Kosovo, care a generat o
oarecare dificultate pentru prezenţa militară românească din KFOR de a asuma noi misiuni
care conduc implicit la participarea la construcţia instituţiilor statale de securitate kosovare.
Cu toate acestea, ne vom menţine prezenţa militară în cadrul misiunii NATO din Kosovo şi
vom continua să îndeplinim misiunile anterioare, ca expresie a preocupării noastre pentru se-
curitatea tuturor comunităţilor din provincie şi a interesului statului român de a contribui în
mod real la eforturile de stabilizare a regiunii Balcanilor.

Procesul de extindere
Extinderea Alianţei, strâns legată de dimensiunea securităţii europene, a constituit nucleul

dezbaterilor ce au adus în centrul evenimentului un actor internaţional adesea luat în calcul de
statele membre NATO în procesul decizional, Federaţia Rusă. În ciuda reafirmării cu obsti-
naţie, şi de către mai multe voci, a principiului independenţei în luarea de decizii şi în între-
prinderea de acţiuni7 de către NATO, impactul opiniei Rusiei s-a resimţit în discuţiile aliate
privind acordarea MAP8-ului Ucrainei şi Georgiei.

În candidatura lor la MAP, Ucraina şi Georgia au beneficiat în mod constant de susţinerea
Statelor Unite, sprijin confirmat de vizita oficială a Preşedintelui George W. Bush la Kiev, în
marja summit-ului de la Bucureşti. Opoziţia clară, în principal a Franţei şi a Germaniei, ce au
considerat ca fiind prematură acordarea MAP-ului celor două state, considerate a se afla în
continuare în sfera de influenţă a Federaţiei Ruse, a împiedicat adoptarea unei decizii
favorabile intereselor americane. Pe de altă parte, compromisul a acomodat şi obiectivele
politice ale Washingtonului, prin includerea în comunicatul final a formulei britanice conform
căreia “aceste state (Ucraina şi Georgia) vor deveni membre ale NATO”9. 

În acest mod, neacordarea MAP-ului ca urmare a presiunilor Rusiei nu poate fi percepută
decât, în cel mai bun caz, ca o victorie de etapă a acesteia, echivalentă cu o amânare temporară
a integrării celor două state. Declaraţia summit-ului de la Bucureşti afirmă că “MAP este ur-
mătorul pas pentru Ucraina şi Georgia”, iar delegarea autorităţii de decizie în privinţa celor
două candidaturi miniştrilor de externe ai NATO trebuie interpretată ca un semnal pozitiv
pentru viitorul cuprinderii celor două state estice în planurile de acţiune ale Alianţei. 

Este o soluţie de compromis cu efecte pozitive, atât pentru coerenţa internă a Alianţei cât
şi pentru statele candidate, cărora li se conferă practic siguranţa aderării, concomitent cu în-
curajarea de a continua reformele interne ale căror rol este şi acela de a pregăti forţele armate
ale ţărilor aspirante să îndeplinească cerinţele solicitante din clubul select reprezentat de
NATO. Integrarea Ucrainei şi Georgiei devine astfel o chestiune de timp. Angajamentul aliat
în acest sens este întărit în plus prin articolul 43 al Declaraţiei, care confirmă sprijinul NATO
în asigurarea integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii Armeniei, Azerbaidjanului,
Georgiei şi Republicii Moldova10. 

Importanţa strategică a securităţii în regiunea Balcanilor este recunoscută de Alianţă, iar
invitaţia oficială adresată Croaţiei şi Albaniei pentru începerea discuţiilor de aderare în ve -
derea integrării în structurile NATO constituie o garanţie suplimentară pentru stabilitatea şi se-
curitatea regiunii. Aliaţii au semnat, de fapt, pe 9 iulie Protocoalele de Aderare ale Albaniei
şi Croaţiei, deschizând calea celor două ţări spre dobândirea calităţii de membru cu drepturi
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depline, calitate ce va fi dobândită prin procesul de ratificare până la Summit-ul din 2009.
Triunghiul extinderii urmează a fi completat prin invitaţia adresată Fostei Republici Iugoslave
a Macedoniei, o dată cu găsirea unei soluţii acceptate de comun acord cu Grecia în privinţa
numelui acesteia. 

Dimensiunea implicării NATO în zona Balcanilor vizează, în continuare, după cum se
prefigura încă de la Riga, şi state precum Bosnia-Herţegovina, Muntenegru şi Serbia. La
Summit-ul de la Bucureşti s-a decis invitarea primelor două state menţionate la un Dialog In-
tensificat cu Alianţa şi a fost salutată decizia acestora de a dezvolta un Plan de Acţiune Indi-
vidual al Parteneriatului cu NATO (IPAP)11. În acelaşi timp, Serbia îşi menţine calitatea de
membru PfP12 şi, ca şi în cazul Bosniei-Herţegovinei şi Muntenegrului, este recomandabilă
dezvoltarea, de către autorităţile de la Belgrad, a unui IPAP şi se va lua în considerare un Di-
alog Intensificat la solicitarea Serbiei. 

Prin aceste demersuri, deciziile colective de la Bucureşti constituie un semnal dublu pen-
tru statele din Balcani: în primul rând, se confirmă faptul că regiunea este în continuare extrem
de relevantă pentru securitatea şi stabilitatea flancului sudic al Alianţei şi statele membre sunt
favorabile implicării de substanţă în zonă, prin utilizarea instrumentelor de parteneriat la ca-
pacitatea lor maximă şi prin integrarea în NATO a statelor candidate; în al doilea rând, Alianţa
atrage atenţia asupra faptului că la fel de importantă este şi disponibilitatea şi dorinţa reală a
candidaţilor şi partenerilor de a îndeplini condiţiile impuse de Alianţă. 

Nimeni nu poate face rabat de la acestea, şi ne aducem foarte bine aminte că şi România
a trebuit să îndeplinească o lungă listă de cerinţe nu doar tehnice, dar mai ales politice. Iar
poate cel mai important lucru din acest punct de vedere este dezvoltarea, de către statul can-
di dat, a unor relaţii bune cu vecinii. De exemplu, succesul negocierilor bilaterale dintre Grecia
şi FRIM ar garanta începutul unei astfel de relaţii, iar deschiderea cu care celelalte două ţări
membre ale Cartei Adriatice au fost invitate să adere la NATO poate acţiona ca un stimulent
puternic pentru Skopje în direcţia compromisului. De asemenea, nu trebuie uitat că în NATO
procesul decizional se bazează, în continuare, pe consens, iar odată devenite membre, statele
trebuie să se asigure că şi-au însuşit această capacitate de negociere diplomatică în scopul în-
deplinirii obiectivelor naţionale şi în sprijinul menţinerii relevanţei şi coerenţei Alianţei. 

Un alt pas înainte pe calea transformării, 
reuniunea formală a Miniştrilor Apărării
Deciziile adoptate la Bucureşti au fost abordate şi în cadrul reuniunii formale de la Brux-

elles a Miniştrilor Apărării din ţările membre NATO13. Discuţiile au debutat pe 13 iunie cu şe -
dinţa dedicată transformării apărării Alianţei, fiind analizate o serie de teme precum: Forţa de
Răspuns a NATO (NRF), Forţele de Rezervă, transportul strategic şi intra-teatre, elicopterele
echipate de luptă, bugetul apărării, apărarea cibernetică şi programul de supraveghere terestră.
Principalul mesaj transmis a fost că încă sunt necesare eforturi susţinute pentru a putea fi re-
duse deficitele identificate în forţe şi capacităţi.

NATO se confruntă cu anumite dificultăţi în a face operaţională NRF, chiar şi sub forma
sa graduală. În ceea ce priveşte Forţele de Rezervă, Aliaţii au luat în considerare spre analiză
propunerea Autorităţilor Militare de a reorganiza Forţele de Rezervă Operaţionale într-un grup
de luptă14, şi Forţele de Rezervă Strategice într-o structură de forţe întrunite. România nu con-
sideră soluţiile temporare ca fiind cele mai potrivite şi s-a exprimat în favoarea dezvoltării unor
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aranjamente de finanţare comună. Pe de altă parte, iniţiativa privind Capabilitatea de Trans-
port Aerian Strategic (SAC) este în pregătire şi ar trebui să fie gata de a fi declarată ope -
raţională în cadrul reuniunii informale a Miniştrilor Apărării din ţările membre NATO, din
octombrie, la Budapesta. Ţara noastră şi-a reafirmat cu această ocazie angajamentul de a lua
parte la această iniţiativă şi de a parcurge toate procedurile interne necesare semnării Memo-
randum-ului de Înţelegere (MoU) înaintea reuniunii din octombrie.

De asemenea, aliaţii au fost încurajaţi să contribuie la iniţiativa franco-britanică privind
acoperirea deficitului de elicoptere cu fonduri, piloţi şi aparate de zbor. Mai multe state şi-au
anunţat sprijinul şi participarea la proiect, pe când altele se află încă în faza de analiză. O altă
problematică care a fost evocată în repetate rânduri de-a lungul întâlnirii s-a referit la resursele
destinate apărării şi la prioritatea acordată alocării a minimum 2% din buget apărării.

*
*      *

Transformarea Alianţei, noi membri, răspunsuri eficiente la adresa provocărilor de secu-
ritate, capabilităţi dislocabile, noi relaţii cu partenerii Alianţei - toate acestea reprezintă repere
cheie ale focalizării viitorului Summit din 2009, ce vor fi cuprinse într-o Declaraţie privind
Securitatea Alianţei, ca punct de pornire în avansarea unui nou Concept Strategic al Alianţei.
Complexitatea procesului de transformare a NATO, ce necesită o adaptare continuă, în con-
cordanţă cu evoluţia mediului de securitate internaţional, implică apelul la un efort susţinut
din partea Aliaţilor, voinţa politică de angajare efectivă, în special la nivel operaţional, fiind
un factor esenţial pentru succesul politicilor adoptate şi al acţiunilor demarate. Consultările
politice reprezintă la ora actuală instrumentul indispensabil obţinerii consensului, dar şi al în-
treţinerii unei viziuni globale comune Aliaţilor şi partenerilor NATO. 

În aceste condiţii, Summit-ul istoric anunţat pentru 2009 de la Strasbourg şi Kehl va tre-
bui să finalizeze procesul de negociere lansat la Bucureşti pe anumite problematici, dar şi să
avanseze rezultate concrete în vederea accelerării procesului de transformare vital capa citării
Alianţei în scopul furnizării unui răspuns prompt şi eficient la multiplele provocări şi ame -
ninţări la adresa securităţii internaţionale. Până atunci, reuniunea extraordinară a Mi niştrilor
Apărării din ţările membre NATO, programată pentru 18-19 septembrie 2008, la Londra, este
proiectată să se concentreze pe transformare în cadrul unor discuţii deschise, in formale. Pe
această cale, se va face un pas înainte în pregătirea deciziilor ce urmează a fi adoptate cu
ocazia Summit-ului aniversar din 2009.

Note                                
1 Dualitate evidenţiată de Mark Joyce, Head of the Transatlantic Programme at the Royal United

Services Institute in London, în Taking the transformation agenda foreward,
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/english/art5.html 

2 Etape definite de Robert G. Bell, NATO’s Assistant Secretary General for Defence Investment
from 1999-2003, în NATO’s Transformation Scorecard, http://www.nato.int/docu/re-
view/2005/issue1/english/art3.html
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3 Art. 3, Bucharest Summit Declaration.
4 Reuniunea de anul viitor va celebra 60 de ani de la crearea Alianţei şi va fi co-organizată de

Franţa şi Germania.
5 Art. 37, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti.
6 Art. 9, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti.
7 “Considerăm că potenţialul Consiliului NATO-Rusia (NRC) nu este pe deplin realizat şi

rămânem pregătiţi să identificăm şi să urmărim oportunităţi pentru acţiuni comune în format
27, reamintind principiul independenţei deciziilor şi acţiunilor NATO sau ale Rusiei”, art. 28,
Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti.

8 Membership Action Plan.
9 “Am hotărât astăzi că aceste state vor deveni membre ale NATO.”, art. 23, Declaraţia Summit-

ului de la Bucureşti.
10 “Naţiunile noastre sprijină integritatea teritorială, independenţa şi suveranitatea Armeniei,

Azerbaidjanului, Georgiei şi Republicii Moldova”, art. 43, Declaraţia Summit-ului de la
Bucureşti.

11 Art. 25, Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti.
12 Partnership for Peace Programme.
13 Prima reuniune a miniştrilor apărării din ţările membre NATO după Summit-ul de Bucureşti

a avut loc pe 12-13 iunie 2008.
14 battlegroup
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1. Argument
Din analiza evoluţiei mediului de securitate internaţional după încheierea Războiului

Rece, rezultă perspectiva continuării procesului de globalizare, creşterii complexităţii con-
fruntărilor asimetrice, acutizării urmărilor modificărilor demografice şi de mediu, precum şi
posibilitatea apariţiei unor noi zone de risc pe fondul existenţei statelor cu probleme de natură
socială, politică sau economică, a ascensiunii ideologiilor fundamentaliste şi nesoluţionării
adecvate a unor conflicte.

În aceste condiţii, specialiştii militari examinează modul în care aceste evoluţii ale medi-
ului de securitate se vor reflecta, în viitor, în concepţia de executare a operaţiilor militare ale
Alianţei. Viziunea strategică a NATO elaborată pentru o perspectiva de 10-15 ani examinează
tendinţele actuale şi posibilităţile de eficientizare a modului de aplicare a diferitelor compo-
nente ale puterii.

Scopul acestui document este de a investiga noile abordări conceptuale referitoare la o -
peraţiile bazate pe efect în contextul câmpului de luptă multidimensional, elementele ope -
raţionale esenţiale ale forţelor implicate şi se finalizează cu o serie de abordări conceptuale
referitoare la misiunile şi obiectivele la care aceste forţe ar putea contribui, definite din pers -
pectiva operaţiilor multinaţionale întrunite. 

Concluziile rezultate din analiza principalelor conflicte după sfârşitul Războiului Rece

OPERAŢIILE BAZATE 
PE EFECTE ÎN NOUL CONTEXT

OPERAŢIONAL
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au demonstrat o evoluţie treptată către aplicarea complexă şi multidimensională a puterii în
confruntările din Irak, Bosnia sau Kosovo, urmărindu-se cu preponderenţă producerea efec te  -
lor dorite şi nu anihilarea sau distrugerea fizică a obiectivelor, prin aceasta marcându-se trece-
rea la noul mod de abordare a confruntării militare prin executarea operaţiilor bazate pe efect. 

Acest nou mod de ducere a războiului se bazează pe capabilitatea de proiecţie a puterii
militare pentru combaterea inamicului în mod rapid, cuprinzător, decisiv şi cu risc minim. O
astfel de transformare la nivelul strategiei şi capabilităţilor militare este de înţeles, având în
vedere dezvoltarea fără precedent a noilor tehnologii. S-au dezvoltat noi concepte care vizează
angajarea forţelor şi supravegherea în orice condiţii meteo, ziua şi noaptea, managementul
întrunit al acţiunilor de luptă, executarea loviturilor de înaltă precizie, atacul la joasă înălţime
şi alte capacităţi care materializează o nouă abordare a războiului.

Aceste capacităţi fac posibilă trecerea de la concepţia de anihilare şi război de uzură la
un concept al operaţiilor bazate pe efecte, care vizează atacarea directă a centrelor de gra vi -
taţie strategice, operative şi tactice ale inamicului. Principalele centre de gravitaţie vizate în
această nouă abordare a războiului ar include, în principiu: conducerea politico-militară, sis-
temul de comandă şi control, mecanismele interne de securitate, producţia de război şi ca te -
goriile de forţe ale armatei urmărindu-se, astfel, anihilarea capacităţii inamicului de angajare
efectivă în luptă.

2. Noul mediu operaţional 
Mediul operaţional cuprinde principalele elemente de valoare naţională corelate într-o

configuraţie de sisteme care reprezintă, în fapt, principalele componente ale câmpului de luptă
multidimensional într-o abordare cuprinzătoare multinaţională şi întrunită. O ierarhizare a im-
portanţei operaţionale a acestora reprezintă o provocare pe care o supunem discuţiei planifi-
catorilor, astfel: 1. Conducerea politică; 2. Economia; 3. Infrastructura; 4. Forţele Armate; 5.
Populaţia; 6. Transporturile; 7. Comunicaţiile; 8. Alianţele.

În plus, mediul operaţional actual se extinde în spaţiile aerian, terestru, maritim, spaţial
şi include sistemele asociate acestora de pe poziţii ostile, amice sau neutre (politice, militare,
economice, sociale, de informaţii, de infrastructură, de natură juridică etc.), care sunt relevante
pentru o anumită operaţie multinaţională întrunită. În măsura în care vom înţelege acest mediu,
vom reuşi să percepem dimensiunea acestuia, care depăşeşte cadrul strict al forţelor militare
şi celorlalte capabilităţi de luptă ale adversarului din câmpul de luptă tradiţional. Operaţiile
militare actuale şi cele de perspectivă şi implicit cerinţele operaţionale asociate acestora trebuie
să beneficieze de o abordare mult mai cuprinzătoare a tuturor sistemelor din mediul ope -
raţional, care prezintă relevanţă pentru îndeplinirea obiectivelor campaniei.

În această abordare, sistemul reprezintă o grupare de elemente relaţionate funcţional care
formează un macrosistem complex. Prin urmare, mediul operaţional actual include nu numai
forţele armate ale adversarului şi planul de angajare a acestora, ci şi sistemele interrelaţionate
cu acestea care acţionează în câmpul de luptă multidimensional. 

Înţelegerea mecanismelor interne ale acestor sisteme, modul lor de interacţiune şi cum
evoluează sistemul de relaţii dintre acestea vor permite comandamentelor multinaţionale în-
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trunite să cunoască mai bine în ce măsură acţiunile individuale ale unui element din sistem pot
afecta celelalte elemente ale sistemului cu care acesta se relaţionează. 

Între beneficiile acestui mod de abordare menţionăm oportunitatea identificării de către
statele majore a configuraţiei operaţionale, a posibilelor surse de la care pot fi obţinute indicii
şi avertizări privind intenţiile şi acţiunile inamicului, a punctelor decisive, a conexiunilor
dintre acestea şi a altor factori critici, care să permită planificatorulor să ia în consideraţie un
set mai larg de opţiuni pentru realizarea obiectivelor şi producerea efectelor dorite în condiţiile
angajării unor resurse limitate. 

Elaborarea unei imagini cât mai exacte a mediului operaţional permite, de asemenea,
planificarea integrată a acţiunilor tuturor instrumentelor de putere ale unei naţiuni şi dă posi-
bilitatea comandamentelor multinaţionale întrunite să realizeze un sistem de colaborare cu
celelalte elemente ale sistemului naţional de apărare, agenţii şi organizaţii pentru coordonarea
acţiunilor care sunt în afara sferei de responsabilitate a comandantului forţei.

În acest context, planificarea trebuie să aibă un caracter interactiv şi să realizeze sin-
cronizarea acţiunilor prin prioritizarea efortului la eşaloanele operativ şi strategic. Executarea
operaţiilor bazate pe efect implică evaluarea şi anticiparea permanentă în dinamica desfăşurării
acţiunilor de luptă a evoluţiilor din teatru prin prisma obiectivului de îndeplinit în scopul adap-
tării permanente a planurilor de acţiune la situaţia operativă. 

3. Elemente esenţiale pentru planificarea 
operaţiilor bazate pe efecte 
Fostele abordări doctrinare se concentrau pe atingerea obiectivului politic prin dez-

voltarea efectelor distrugătoare ale forţei militare. Apariţia unor adversari potenţiali mult mai
diversificaţi care aplică metodele specifice confruntării asimetrice şi folosesc armament tot
mai modern cu acţiune rapidă, care reduce timpul necesar pentru avertizarea timpurie, deter-
mină nevoia îmbunătăţirii procesului de decizie la nivelul comandanţilor unităţilor luptătoare,
adică a capabilităţilor de comandă şi control. Acestea trebuie să permită reacţia rapidă şi efi-
cientă într-o gamă largă şi flexibilă de opţiuni de răspuns la viitoarele provocări. 

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul informaticii, care permit analiza şi decizia con-
comitentă, concură la realizarea unei imagini cuprinzătoare asupra situaţiei şi permite acţiunea
multinaţională şi întrunită prin realizarea unui proces de comandă-control, ale cărui elemente
sunt interoperabile şi sincronizate. 

Într-o abordare de ordin general, operaţiile bazate pe efecte reprezintă un proces executat
pentru realizarea obiectivului sau efectului dorit la nivel strategic prin aplicarea sinergetică,
multiplicată şi concentrată a întregii game de capabilităţi militare şi nemilitare la eşaloanele
tactice, operative si strategice. 

Astfel, pentru executarea operaţiilor bazate pe efecte, nu sunt necesare forţe numeroase,
ci mijloace care să permită preluarea controlului eficient asupra unui număr cât mai mare de
sisteme ale inamicului de la eşaloanele tactic şi operativ, în scopul reducerii capacităţii acestuia
de luptă la nivel strategic. 

Din analiza comparativă a operaţiilor bazate pe ţinte, obiective şi efecte rezultă urmă-
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toarele elemente de esenţă: 
• Operaţiile bazate pe ţinte vizează identificarea inamicului şi distrugerea acestuia

prin concentrarea efortului pe efectele fizice la nivelul ţintei fără restricţii referitoare
la factorul timp.

• Operaţiile bazate pe obiective vizează îndeplinirea obiectivelor la toate nivelurile, cu
luarea în consideraţie a relaţiilor dintre acestea. Astfel, strategiile de la un nivel devin
obiective pentru eşaloanele subordonate acestuia. Nici în acest caz nu se stabilesc res-
tricţii în privinţa dinamicii acţiunilor de luptă şi reperelor de timp. 

• Operaţiile bazate pe efect:
- stabilesc o relaţie de cauzalitate între acţiuni şi efectele acestora;
- sunt concentrate pe producerea efectelor dorite de natură fizică şi comporta-

mentală în mod direct, indirect, complex (efect sinergetic), care se însumează
în timp şi se extind succesiv la toate punctele şi legăturile sistemului;

- includ metodica operaţiilor bazate pe ţinte şi obiective;
- presupun generarea unor modele analitice referitoare la inamic ca sistem şi la

potenţialele reacţii ale acestuia;
- se raportează strict la factorul timp.

Aşadar, în esenţă, operaţiile bazate pe efect constau în exploatarea în avantajul propriu
a vulnerabilităţilor de natură militară, politică, economică şi de infrastructură ale adversarului,
prin angajarea întregului spectru de capabilităţi concentrate pe situaţie şi pe deznodământul
dorit. Aceasta presupune dezvoltarea unei baze de date cuprinzătoare despre adversar, forţele
proprii şi cele ale aliaţilor referitoare la capabilităţi, vulnerabilităţi critice, centre de gravitaţie
etc. 

La nivel politic, evaluarea opţiunilor în cazul executării operaţiilor bazate pe efect impune
analiza profundă a implicaţiilor deciziei adoptate. Astfel, trebuie evaluate reacţia adversarului
în cazul aplicării unor măsuri specifice, timpul necesar pentru producerea efectului dorit, care
sunt posibilele consecinţe nedorite, care sunt variantele realiste posibile ce pot fi folosite pe
termen scurt pentru a se evita pe cât posibil subiectivismul la adoptarea deciziei. În cele mai
multe cazuri, la adoptarea deciziei, politicienii fundamentează varianta aleasă folosind scări
de valori subiective. De exemplu, ei apreciază mai mult acele opţiuni prin care se obţin rezul-
tate decisive în termen foarte scurt. 

Din păcate, este foarte dificil de evaluat efectele celei mai mari părţi a instrumentelor de
exercitare a puterii asupra adversarului, cum ar fi de exemplu presiunea politică. Ipotezele
teoretice privind viitorul operaţiilor bazate pe efecte indică posibilitatea dezvoltării unui set
de modele integrate care ar putea ajuta Alianţa să-şi asigure obiectivele de securitate pe care
şi le-a propus, fără ca adversarul să realizeze că a fost influenţat.

Esenţialul, la abordarea bazată pe efecte, constă în înţelegerea modului în care acţiunile
afectează comportamentul adversarului. Gândirea bazată pe efect implică transpunerea in-
tenţiilor comandantului în acţiuni cu scopuri precise, apoi evaluarea rezultatelor acestora, in-
tenţionate şi neintenţionate, planificate în scopul realizării obiectivelor şi efectelor dorite.
Această abordare specifică procesului de planificare a operaţiilor bazate pe efect permite o mai
bună integrare a tuturor componentelor sistemului naţional de apărare, astfel: 

• Acţiuni comune de natură diplomatică, economică, militară şi informaţională pentru
atingerea obiectivelor operative şi strategice. 

• Planificarea, analiza şi evaluarea implicaţiilor acţiunilor întreprinse în sensul efec -
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telor produse asupra adversarului.
• Analiza efectelor dorite şi celor nepreconizate.
• Înţelegerea implicaţiilor şi consecinţelor efectelor în timp.
• Adaptarea continuă a planurilor şi acţiunilor la realitatea câmpului de luptă. 

Putem, aşadar, vorbi de o adevărată nouă metodologie de planificare a operaţiilor bazate
pe efect, care să permită comandanţilor şi statelor majore să examineze conexiunile de natură
condiţională şi cauzală prin care acţiunile sunt orientate către obiective. În acest sens, capa -
citatea de a integra dinamic capabilităţile cinetice şi non-cinetice într-un anumit timp şi spaţiu
în condiţiile înţelegerii relaţiei ţintă-efect la toate eşaloanele de comandă reprezintă un
deziderat pentru planificatori1. 

4. Implicaţiile executării operaţiilor bazate pe efecte
Aşa după cum rezultă din consideraţiile de mai sus şi din studiul documentaţiei în dome-

niu, se pare că, în prezent, nu există o bază analitică coerentă şi acceptată pe plan internaţional
pentru analiza operaţiilor bazate pe efecte. Considerăm că ar prezenta un interes deosebit dez-
voltarea conceptuală a următoarelor aspecte de esenţă: 

• Instrumente pentru evaluarea dimensiunii şi impactului problemelor potenţiale
asupra securităţii naţionale.

• Modele care pot furniza indicii referitoare la dimensiunea temporală a pro blemelor.
• Metode de evaluare a voinţei naţionale.
• Modalităţi prin care se poate obţine şi evalua superioritatea în domeniul decizional.

În plus, trebuie luat în consideraţie impactul puternic pe care-l produce concepţia ope -
raţiilor bazate pe efecte asupra altora care vizează angajarea rapidă şi decisivă a forţelor. Avem
în vedere faptul că, nu factorul timp reprezintă elementul central, ci armonizarea temporală
pentru producerea la momentul potrivit a fiecărui efect, ceea ce intră chiar într-o anume con-
tradicţie cu concepţia de acţiune rapidă. 

Acest fapt va atrage după sine şi o nouă abordare a relaţiilor de comandă-control şi într-
un sens mai larg va produce schimbări în procesul de decizie politico-militară în situaţii de
criză. La nivel politic se preferă o anumită flexibilitate a abordărilor pe timpul crizei pentru
aplicarea ansamblului de acţiuni de diplomaţie coercitivă împotriva adversarului, şi nu un
plan fix care să limiteze variantele de acţiune. 

Aşadar, şi din acest punct de vedere, la debutul secolului 21 avem de a face cu un nou
mod de gândire şi un nou mod de contracarare a acţiunilor impredictibile ale unor adversari
tot mai abili cu care ne-am putea confrunta în viitor. Considerăm deci, că mecanismele care
au funcţionat pe timpul conflictului din Irak şi care au asigurat victoria forţelor Coaliţiei multi-
naţionale, probabil nu vor mai fi eficiente în viitorul câmp de luptă multidimensional din se -
colul 21. Aceasta fie şi numai datorită faptului că potenţialii adversari vor penetra din ce în
ce mai mult sistemele de control ale armelor de distrugere în masă şi ar putea intra în posesia
unora dintre acestea ulterior, trecând la ameninţarea unor state.

Succesul demersurilor diplomatice în perspectiva unui mediu strategic deosebit de com-
plex presupune ca decidenţii politici să aibă la dispoziţie o gamă de opţiuni care să permită
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convingerea sau constrângerea potenţialului adversar să nu declanşeze acţiuni ostile. Mergând
cu previziunile mai departe pot fi imaginate modele prin care să se realizeze integrarea
efectelor din sfera fizică şi cognitivă prin care naţiunile să-şi realizeze obiectivele de securitate
fără ca adversarul să conştientizeze că a fost influenţat în acest sens. 

Acest lucru poate fi posibil în măsura în care, în perspectiva anilor 2010/2020, dez-
voltarea în domeniul tehnologiei informaţiei va permite desfăşurarea concomitentă a proce-
selor de analiză şi decizie în condiţiile realizării unei imagini cuprinzătoare a situaţiei. Aceasta
va asigura condiţiile pentru desfăşurarea acţiunilor întrunite şi multinaţionale printr-un sistem
de comandă-control coordonat şi sincronizat, care să exploateze avantajele proprii (elementele
proprii de forţă şi vulnerabilităţile adversarului de natură militară, politică, economică şi de
infrastructură) prin angajarea întregului spectru de capabilităţi proprii şi concentrarea acestora
pe situaţie şi ţelul dorit, ceea ce reprezintă, în fapt, operaţiile bazate pe efecte. 

Aceasta înseamnă că, la nivelul teatrului de operaţiuni militare, trebuie integrate
tehnologiile şi aplicaţiile în sprijinul analizei şi deciziei pentru: 

• Dezvoltarea unei baze de date cuprinzătoare despre adversar, forţe proprii, aliaţi şi
mediul operaţional: capabilităţi / vulnerabilităţi critice, centre de gravitaţie şi analiza
punctelor decisive.

• Facilitarea planificării interactive a campaniei bazate pe efecte în context multi-
naţional şi întrunit. 

• Sprijinul execuţiei prin sincronizarea acţiunilor, monitorizarea bătăliei, prioritizarea
efortului la eşaloanele operativ şi strategic. 

• Evaluarea şi previziunea dinamică referitoare la scopul dorit prin analizarea rapidă
a acestuia în dinamica desfăşurării acţiunilor de luptă, ceea ce facilitează revederea
oportună a planului. 

• O abordare cuprinzătoare a mecanismelor care guvernează operaţiile bazate pe
efect indică faptul că acţiunile determină efectele, iar mecanismul este determinat de
relaţia între acestea şi intenţia comandantului, astfel:

Pe baza acestor consideraţii teoretice putem încerca elaborarea unui studiu de caz referitor
la Operaţia ALLIED FORCE care este considerată una din primele experimente ale noului
mod de abordare a operaţiilor, astfel:

• Efectul final dorit: Miloşevici să se conformeze condiţiilor solicitate de NATO.
• Efectul militar 1: Asigurarea libertăţii de acţiune a forţelor proprii, concomitent cu

reducerea posibilităţilor de comandă-control şi de suport logistic ale forţelor sârbe
prin: 

- atacuri aeriene asupra ţintelor de importanţă strategică;
- atacuri aeriene asupra forţelor din câmpul de luptă;
- atacuri aeriene asupra sistemului naţional de comandă-control;
- atacuri aeriene asupra ţintelor militare şi industriale;
- atacuri asupra elementelor de infrastructură;
- atacuri asupra sistemului de alimentare cu energie electrică. 

• Efectul militar 2: Sprijinul aerian al acţiunilor albanezilor kosovari.
• Efectul militar 3: Constituirea şi angajarea unei forţe de stabilizare a NATO.
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• Efectul economic: Reducerea capacităţii de producţie de război şi de susţinere a
forţelor sârbe prin sancţiuni economice.

• Efectul diplomatic: Realizarea solidarităţii internaţionale faţă de acţiunile NATO şi
implicarea diplomatică a Rusiei.

5. Concluzii
Rezultă că, operaţiile bazate pe efecte reprezintă, în fapt, o componentă esenţială a pro-

cesului de adaptare a strategiilor militare la contextul politico-cultural actual, complex şi di-
versificat.

Ca urmare, la debutul secolului 21 este necesară o nouă abordare a confruntării militare
pentru contracararea actualelor ameninţări cu un accentuat caracter imprevizibil la adresa se-
curităţii internaţionale şi se pare că executarea operaţiilor bazate pe efect va ocupa un loc cen-
tral în cadrul acestei provocări. Aceasta va impune specialiştilor militari să gândească diferit
modalitatea de executare a operaţiilor militare în viitor2.

Previziunile referitoare la viitoarele confruntări militare indică faptul că viitorul teatru de
operaţiuni militare va arăta diferit faţă de cel din timpul conflictelor din Afganistan şi Irak.
Potenţialii adversari ar putea să aibă în viitor acces la o gamă largă de arme de distrugere în
masă. Toate metodele de aplicare a forţei vor trebui angajate, inclusiv presiunea diplomatică,
acţiunile judiciare, constrângerea militară, impunerea legii, operaţiunile sub acoperire, sancţi-
unile financiare, economice etc.

Schimbările în mediul de securitate din ultima decadă indică creşterea ponderii
ameninţărilor din interiorul statelor şi a celor asimetrice, în detrimentul celor tradiţionale care
au determinat războaie convenţionale între state. În prezent, rezolvarea problemelor complexe
de securitate necesită o profundă înţelegere a dinamicii conflictelor şi transformărilor socio-
politice, care au condus la o reevaluare a rolului, funcţiilor şi utilităţii puterii militare.

Distrugerea forţelor inamice nu va mai reprezenta principala prioritate în cadrul con-
flictelor, ci se va apela la acţiuni mult mai subtile pentru asigurarea victoriei, prin influenţarea
modului de percepţie, de gândire şi de acţiune în rândul populaţiei. Este de la sine înţeles că,
pentru aceasta, este nevoie de un nou tip de militar, care să fie nu numai un “tehno-luptător”,
ci un militar care înţelege rolul complex pe care-l joacă în mecanismul de securitate.

Principalele schimbări identificate în abordările propuse în cadrul acestui material şi deter-
minate de problemele complexe de securitate previzibile vor influenţa inevitabil percepţia
tradiţională asupra puterii şi vor determina unele schimbări, în concordanţă cu arhitectura ope -
raţională de la debutul secolului XXI.

Astfel, se poate constata tendinţa generală de evitare a confruntărilor militare care pre-
supun angajarea directă a forţelor prin identificarea unor cursuri de acţiune care să permită
atingerea obiectivelor strategice prin acţiuni direcţionate pe efect şi orientate pe vulnerabi -
lităţile critice ale adversarului, ceea ce va determina apariţia unei noi provocări la care trebuie
să se adapteze organizaţiile militare: definirea adversarului. 

Dacă, în trecut, analiza inamicului reprezenta o componentă de rutină a procesului de
planificare operaţională, acesta fiind clar definit, anticipăm apariţia unor ameninţări asimetrice
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din partea unor adversari evazivi, greu de identificat. Ponderea misiunilor încredinţate forţelor
militare în documentele de planificare pentru distrugerea şi înfrângerea inamicului se va
diminua în detrimentul acţiunilor cu efecte socio-politice, care implică desfăşurarea în prea -
labil a unui proces complex de analiză pentru o foarte bună înţelegere a situaţiei înainte de a
adopta decizii şi de a acţiona.

În concluzie, în acest material am încercat prezentarea unei percepţii a viitorului în care
conducerea militară trebuie să fie în măsură să îndeplinească rapid şi decisiv obiectivele
politice, fără a risca pierderi umane importante sau pagube colaterale nedorite. Componentele
tehnologice, sistemice şi operaţionale ale acestui nou mod de ducere a războiului trebuie asi -
milate de naţiunile care doresc să beneficieze de avantajele acestei noi abordări în care trebuie
să se dezvolte, în principal, potenţialul acţional. 

O etapă importantă în îndeplinirea acestui obiectiv va consta în stabilirea clară a rolului
şi locului forţelor armate, în concordanţă cu  posibilităţile fiecărei naţiuni de a transpune ce -
rinţele operaţionale pentru executarea operaţiilor bazate pe efecte în structura de forţe care
să permită suportul întregii game de misiuni ale Alianţei, utilizarea forţei letale şi neletale,
economia de forţe şi angajarea cuprinzătoare a inamicului.
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Analiza mediului de securitate actual al ţării noastre şi dezvoltarea previzibilă a
aspectelor politico-militare ce ţin de domeniul securităţii pe continent şi în
întreaga lume indică faptul că se va înregistra, probabil, o scădere a numărului

de stări conflictuale grave de natură militară, se vor diminua riscurile şi ameninţările de ordin
mi litar şi că va creşte, probabil în egală măsură, numărul ameninţărilor de natură asimetrică,
diversitatea şi imposibilitatea de prevedere a acestora.

Posibilitatea demonstrată a reţelelor teroriste de a utiliza tehnologiile moderne împotriva
statului de drept şi a populaţiei paşnice au determinat administraţiile statale să organizeze
războiul global contra terorismului.

După anul 2001, confruntate cu generalizarea şi permanentizarea ameninţării (acesta
fiind un obiectiv strategic al terorismului), statele au decis să se adapteze conceptual, structural
şi acţional la noile realităţi. 

Dezvoltarea tehnologică şi generalizarea sistemului de utilizare pe scară largă a lecţiilor
învăţate au determinat apariţia unor noi modalităţi de a utiliza forţele şi de a experimenta noi
concepţii în planificarea operaţiilor. 

Războiul modern nu mai vizează distrugerea totală a adversarului, nici cucerirea sau
alipirea de teritorii aparţinând altor state. Războiul modern încearcă să evite epuizarea
resurselor naţiunii învinse din cauza problemelor ulterioare extrem de dificile pentru învingă-
tori. În ştiinţa şi arta militară şi-au făcut apariţia o serie de concepte, mai mult sau mai puţin
cu caracter de noutate, printre care şi cel de Operaţie Bazată pe Efecte (EBAO)2.

Din punct de vedere al conţinutului, EBAO nu este un concept nou. Elemente ale acestuia
au fost folosite de-a lungul secolelor, materializate în blocade, asedii, acţiuni de evitare a con-
tactului direct şi de înşelare, acţiuni de cercetare şi alte metode care nu au presupus numai con-
fruntarea armată. Chiar şi conceptul de „război al întregului popor” conţinea unele elemente
specifice acestui concept.

Definiţie 
EBAO este definit ca fiind un complex de acţiuni coordonate şi direcţionate în

scopul modelării/transformării într-un mod favorabil al comportamentului aliaţilor, in-

OPERAŢIILE BAZATE PE EFECTE.
IMPLICAŢII ÎN PLANIFICAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE

COMBATERE A TERORISMULUI
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amicilor şi neutrilor pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi atingerii
unei stări de finalitate.

Aceste acţiuni pot include atât pe cele distructive cât şi pe cele de altă natură, din spectrul
acţiunilor militare, sau din afara acestuia. 

Această definiţie scoate în evidenţă următoarele aspecte:
- acţiunile nu au caracter exclusiv distructiv, EBAO pot fi considerate ca fiind perma-

nente, declanşate pe timpul stării de pace, continuate la criză şi război, chiar şi pe
timpul perioadei post-conflict. De asemenea, pot fi incluse în această categorie de-
mersurile politice, diplomatice şi economice, dar şi acţiunile militare, coordonate
global;

- prin EBAO se urmăreşte atât comportamentul inamicului, dar şi a aliaţilor, partene-
rilor şi neutrilor; 

- obiectivul final sau starea de finalitate (end state) constă în modelarea/transformarea
comportamentului.

Folosirea acestui element de planificare prezintă mai multe avantaje, şi anume: este mă-
surabil şi aplicabil în întregul spectru al artei militare, de la nivel tactic la nivel strategic, iar
obiectivul final trebuie stabilit în termeni politici, diplomatici, economici şi militari, oferind
astfel un „limbaj comun” pentru cei implicaţi în punerea în aplicare.

Definiţia NATO este cuprinsă în Directiva de Politică Generală a Alianţei: „EBAO ur-
măreşte o abordare a operaţiilor prin prisma aplicării coerente şi multidisciplinare a diferitelor
instrumente ale Alianţei pentru a crea efecte care vor asigura obţinerea rezultatului scontat”.

Scopul EBAO 
EBAO are ca scop preluarea controlului asupra sistemelor vitale care permit inamicului

să lupte, anihilarea voinţei acestuia de a lupta şi obţinerea efectelor politice urmărite.
Determinarea din timp a efectelor acţiunilor militare, desfăşurarea de acţiuni întrunite şi

interagenţii pentru exploatarea avantajelor tehnologice şi obţinerea efectelor scontate, maxi-
mizarea impactului forţelor speciale de dimensiuni mici, constituie alte scopuri ale acestui tip
de operaţii.

Tehnologia de ultimă generaţie, planificarea amănunţită a operaţiilor militare – prin iden-
tificarea stării de finalitate – şi determinarea efectelor scontate care să asigure atingerea respec-
tivei stări de finalitate, permit desfăşurarea unor acţiuni militare şi nemilitare al căror obiectiv
să nu fie uzura sau anihilarea inamicului, ci controlul acestuia, cu minimalizarea pierderilor
în rândul trupelor proprii. În asemenea mod se creează inamicului percepţia că este de prisos
să opună rezistenţă şi să lupte, acţiune cel puţin tot atât de eficientă ca şi eliminarea fizică a
acestuia. 

Pentru a atinge obiective politice limitate prin utilizarea forţei armate, punctul cheie îl
constituie obţinerea efectelor dorite la nivel politic şi nu uzura, extenuarea sau anihilarea
adversarului prin intermediul unor distrugeri masive. 

EBAO se bazează pe relaţia cauză – efect, prin care se urmăreşte concentrarea eforturilor
împotriva instrumentelor de putere a potenţialilor adversari şi având ca rezultat reducerea efi-
cacităţii acestora în schimbul angajărilor masive de forţe. Două cerinţe devin astfel o necesitate
permanentă în planificarea acţiunilor militare de nivel strategic, şi anume: determinarea tim-
purie a efectelor pe care acţiunile militare le vor produce şi luarea în considerare a îndeplinirii
tuturor obiectivelor propuse. 
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Comandanţii structurilor de forţe angajate în operaţii vor elabora şi pune în aplicare pla-
nuri care să exploateze avantajele tehnologice şi capabilităţile acestor structuri de a acţiona in-
tegrat, întrunit şi interagenţie, la nivelul diferitelor arme, categorii de forţe, structuri şi agenţii
pentru a obţine efectele scontate.

Folosirea tehnologiilor moderne şi a capabilităţilor de operare în reţea, superioritatea or-
ganizatorică şi operaţională de planificare şi conducere a operaţiilor bazate pe efecte vor per-
mite maximizarea impactului unor forţe militare limitate numeric, de nivel tactic, care pot
îndeplini astfel misiuni de valoare strategică.

Dezvoltarea conceptului în NATO
Conceptul a fost adoptat extrem de repede în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Concepţia

strategică a NATO aprobată la Summitul de la Washington din aprilie 1999 cuprinde principiile
strategiei Alianţei, misiunile forţelor sale militare, liniile directoare pentru poziţia acestora, cât
şi caracteristicile forţelor sale convenţionale şi nucleare. 

Summitul de la Praga din noiembrie 2002 a adăugat noi măsuri menite a optimiza efica -
citatea şi eficienţa Alianţei: angajamentul capabilităţilor; crearea Forţei de Răspuns a NATO
şi modificarea structurii de comandă a acesteia. Toate aceste măsuri sunt în curs de aplicare
prin adoptarea unei strategii adecvate, bazate pe concepte doctrinare (strategice, operative şi
tactice) specifice, care să producă o relaţie asimetrică cu inamicul. Apariţia noţiunilor şi con-
ceptelor de transformare, iniţial la Summit-ul NATO de la Praga, reafirmate şi mult mai bine
conturate la Summit-ul de la Istambul, a constituit motorul declanşării şi desfăşurării proce-
selor de transformare atât la nivelul Alianţei, cât şi în cadrul ţărilor membre. 

În cadrul summitului s-a lansat ideea „Operaţiilor Bazate pe Efecte”. Conceptul se află
în centrul preocupărilor Alianţei, unde sunt în curs de desfăşurare grupuri de lucru şi analize
aprofundate pentru definirea, aplicarea şi impactul acestui concept asupra organizaţiei.

Un exemplu de operaţie unde putem identifica elementele pe care le-am analizat până
acum este „Operaţia Active Endeavour – OAE” , care se desfăşoară în Marea Mediterană şi
are ca obiectiv combaterea terorismului (CT).

Cheia succesului acestei operaţii o constituie îmbunătăţirea modului de acces şi difuzare
a informaţilor la şi de la structurile abilitate din ţările riverane, şi alţi „actori” guvernamentali
sau neguvernamentali.

Misiune deosebit de complexă, OAE oferă un exemplu foarte bun de operaţie planificată
şi desfăşurată prin prisma efectelor.

Pe măsura atragerii altor „actori”, cum sunt ţările riverane membre ale Dialogului  Medi -
teranean, operaţia creşte în complexitate şi în eficienţă.

Din punct de vedere al combaterii terorismului, principalele efectele directe şi indirecte
ale OAE sunt: blocarea/descurajarea activităţilor ilegale; colectarea de date şi informaţii care
pot fi conexate cu operaţiile terestre de CT; dezvoltarea cooperării maritime şi prin aceasta în-
tărirea stabilităţii regionale; testarea şi evaluarea SOP-urilor pentru operaţii navale de CT şi
a celor de securitate navală.

Impusă de contextul strategic în care ne aflăm şi acţionăm, pentru NATO transformarea
nu este doar un slogan sau o opţiune oarecare. În opinia specialiştilor NATO şi din experienţa
operaţiilor desfăşurate de Alianţă, definirea stării de finalitate pentru o anumită operaţie este
considerat ca fiind cel mai dificil demers în procesul de decizie. 
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Conform documentelor NATO, principiile şi procedurile specifice EBAO vor fi experi-
mentate şi verificare îndeosebi de către vârful de lance al Alianţei – Forţa de Răspuns a NATO
(NRF).

Dezvoltarea conceptului 
în Armata României
În sistemul militar românesc, conceptul EBAO a fost abordat şi menţionat pentru prima

dată în Strategia de Transformare a Armatei României. În prezent, conceptul este studiat la
nivelul diferitelor colective sau individual, inclusiv prin lucrări personale. 

În Legea de organizare şi funcţionare a MAp, la art. 4. se prevede că „Ministerul Apărării
cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, cu celelalte ministere şi organe ale adminis-
traţiei publice centrale de specialitate, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, autorităţi
administrative autonome, organizaţii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile
politico-militare şi de conducere militară ale altor state, precum şi ale organizaţiilor inter-
naţionale la care România este parte.”

Principiile care guvernează EBAO sunt următoarele:
- concentrarea pe starea de finalitate; 
- considerarea spaţiului de angajare3 drept un sistem în care elementele ina micului,

cele ale forţelor proprii şi cele neutre acţionează pentru a produce efecte; 
- analizarea sistemului pentru a înţelege problema şi relaţiile dintre acţiuni şi efecte;
- armonizarea contribuţiei diferitelor instrumente care acţionează;
- evaluarea şi corectarea permanentă, efectivă, continuă a acţiunilor.

Constituie o necesitate stringentă adoptarea şi utilizarea acest concept, îndeosebi pentru
operaţii CT. 

Acţiunile creează un efect fizic direct care produce la rândul său o succesiune (cascadă)
de efecte indirecte fizice şi/sau psihologice. Cele două cascade, fizică şi psihologică,
funcţionează diferit:

- cascada efectelor fizice funcţionează pe principiul dominoului; s-ar putea să nu
cunoaştem scopul complet a ceea ce am pus în mişcare, dar putem urmări precis
acţiuni cauză-efect;

- efectele psihologice se propagă diferit şi sunt mai greu de cuantificat; mai mult chiar,
această cascadă a efectelor psihologice indirecte poate fi produsă de o acţiune directă
sau de către oricare dintre efectele indirecte succesive.

Aceste cascade vor fi influenţate/transformate de fiecare acţiune care este observată/re -
simţită în mod intenţionat sau neintenţionat, indiferent dacă este vorba de domeniul politic,
diplomatic, economic sau militar sau de nivelul la care se desfăşoară, tactic, operativ, strategic
sau geostrategic, iar efectele se vor propaga rapid pe toată durata existenţei interacţiunii. 

În această situaţie interacţiunile sunt şi mai mult extrapolate, ca urmare a intrării în scenă
a celorlalţi actori naţionali şi multiplicate la numărul acestora.

În astfel de operaţii efectul de cascadă include interrelaţionările ce pot apărea de la un
partener la altul, fiecare dintre ele tinzând să genereze cascadă în toate direcţiile, inclusiv în
sensul nedorit de iniţiator (pentru exemplificare, operaţia din Irak a avut un efect benefic pen-
tru americani, când mai multe state şi-au manifestat dorinţa de participare în coaliţie, dar, pe
de altă parte, acţiunile post-conflict au generat exacerbarea mişcării subversive şi cu caracter
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terorist, unele generând efecte precum retragerea spaniolilor şi ulterior a italienilor din ope -
raţie). 

EBAO în acţiunile 
de combatere a terorismului
Situaţiile de criză şi evoluţiile pe plan global din ultimul deceniu au pus în evidenţă peri-

colele semnificative la adresa mediului de securitate, pe care majoritatea naţiunilor le resimt
în această perioadă de tranziţie a structurilor şi abordărilor de după Războiul Rece. Incon-
testabil, cel mai mare pericol apărut în mediul internaţional este terorismul internaţional. Peri-
colul acestei ameninţări a fost demonstrat în mod evident de atacurile teroriste din 11 sep tem brie
2001, în New York şi Washington, în urma cărora Statele Unite şi partenerii de coaliţie se
confruntă acum cu amploarea fenomenului în campania lor globală împotriva tero rismului.

Terorismul reprezintă o negare radicală a normelor, principiilor şi valorilor, o ameninţare
severă la adresa securităţii naţionale a statelor, precum şi o provocare majoră în planul stabi -
lităţii internaţionale, cu efecte negative asupra întregului sistem mondial.

În acest context, este importantă încercarea de a examina relevanţa noului concept şi a
capabilităţilor EBAO în lupta împotriva terorismului internaţional, cu referire specifică la
fenomenul actual al terorismului manifestat de organizaţiile reprezentative ale radicalismului
islamic şi reţelele lor de conducere.

Acest demers este necesar deoarece este evident că aceste organizaţii, în planificarea
acţiunilor proprii, îşi propun obiective şi atacuri care au anumite efecte cu impact în situaţia
de securitate care să le servească propriilor interese. 

În acest sens, exemplificăm unele elemente ale conceptului EBAO folosite de grupurile
teroriste, astfel:

- precizie şi surprindere: grupurile mici de insurgenţi sunt aproape imposibil de detec-
tat şi neutralizat, în special când ele ocolesc formaţiunile militare şi atacă pe ascuns
obiective importante; atacuri de amploare mică, cu scopuri precise şi coordonare în
timp pot genera o multitudine de situaţii destabilizatoare în sistemul social; spre
e xem plu, în Irak câmpurile petroliere din nord au devenit aproape inutilizabile în
urma sabotajelor, situaţie care a generat probleme administrative şi sociale complexe,
în timp ce, pentru insurgenţi, nu s-au constatat decât pierderi minime.

- destabilizare statală şi administrativă permanentă: organizaţiile teroriste pla nifică şi
desfăşoară acţiuni care au ca efect destabilizarea serviciilor sociale de bază; condu -
cerea statală devine izolată datorită imposibilităţii sale de a rezolva problemele
politice şi economice ale populaţiei; atacurile teroriste din Spania şi Marea Britanie
au avut asemenea scopuri.

- manifestarea apartenenţei primare: un obiectiv primordial pentru insurgenţi este di-
vizarea populaţiei pe criterii de apartenenţă, din punct de vedere etnic, religios, tribal
etc, nerealizarea aspiraţiilor grupurilor cu interese divergente, de către sistemul statal
şi administrativ, având ca efect reorientarea încrederii către organizaţiile paramilitare
insurgente şi sprijinirea acţiunilor acestora; acţiunile cu caracter terorist din Irak şi
Afganistan ilustrează perfect acest lucru.

Existenţa unor elemente ale conceptului EBAO în planificarea acţiunilor de către orga-
nizaţiile teroriste impune, ca unică reacţie eficientă, aplicarea unei strategii de contracarare şi
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mai dezvoltate, bazate pe efecte, cu un nivel mai înalt de integrare a tuturor „jucătorilor” im-
plicaţi. 

Profundele implicaţii ale eficienţei EBAO, faţă de principiile războiului convenţional, au
fost demonstrate în faza iniţială a ocupaţiei convenţionale a Irakului, în războiul din 2003.
Acest război a fost descris de reprezentanţii militari ai Statelor Unite ca o campanie bazată pe
efecte, în mare parte psihologice, fiind folosit termenul de “shock and awe” (loveşte şi
copleşeşte).

Totuşi, una din probleme pare a fi neacceptarea sau incapacitatea multora de a concepe
războiul ca ceva dincolo de un fenomen pur fizic şi distructiv, care opune o forţă în faţa alteia
şi care de fapt a fost până în prezent natura acestuia. 

Abilitatea de a manevra un adversar şi a aplica o tactică cu un grad mare de uzură pe
câmpul de luptă este complet inutilă şi irelevantă când se referă la o confruntare cu o reţea
teroristă globală condusă ideologic de o religie cu altă scară a valorilor, aşa cum este de pildă
Al-Qaeda.

Conceptul EBAO nu se bazează pe asemenea mijloace fizice limitate. În esenţa sa EBAO
se referă la percepţiile inteligenţei şi dimensiunile cognitive despre situaţia reală a adversaru-
lui, fără referiri la niciun aspect privind inferioritatea sau superioritatea fizică sau militară.

În cadrul termenului “shock and awe“ nici un aspect al campaniei de coaliţie din Irak nu
poate fi comparat cu efectele psihologice devastatoare ale atacurilor teroriste din New York
şi Washington din 2001, asupra americanilor. Aceste atacuri diferenţiază Al-Qaeda de oricare
altă organizaţie teroristă prin abilitatea demonstrată de a concepe şi a planifica, dinamic în timp
şi spaţiu, situaţii de criză care, prin efectele în cascadă apărute, au produs o teroare emoţională
care a depăşit de departe suma efectelor actelor individuale luate separat. 

Sincronizarea în timp a atacurilor, pentru a coincide cu o oră de vârf a ciclului media in-
ternaţional, este o altă dovadă că s-a acordat atenţie efectelor cognitive şi informaţionale, iar
starea de finalitate a acestor atacuri a fost în primul rând mediatizarea la nivel global şi nu sim-
pla producere de distrugeri fizice.

Putem afirma că planificatorii terorişti nu sunt nebuni, ci dimpotrivă, indivizi extrem de
inteligenţi, talentaţi şi foarte imaginativi, care înţeleg foarte bine natura psihologică şi emoţio -
nală fundamentală a spaţiului de luptă. 

Evenimentele din 11 septembrie demonstrează clar abilitatea acestora de a conceptualiza
şi prevedea al doilea şi al treilea val de efecte care poate rezulta în urma acţiunilor lor. Deşi în
realitate motivaţia şi obiectivul real al teroriştilor a fost captarea atenţiei majorităţii ana liştilor
şi comentatorilor, obiectivul anunţat a fost eliminarea prezenţei forţelor Statelor Unite în Arabia
Saudită, obiectiv care în realitate nu avea o valoare prea mare pentru aceştia.

Planificarea EBAO în acţiunile 
de combatere a terorismului
Determinarea şi evaluarea efectelor este un element-cheie în planificarea acţiunilor con-

trateroriste, deoarece planificarea bazată pe efecte este focalizată pe rezultate şi examinează
în detaliu şi în timp efectele directe şi indirecte ale acţiunilor propuse în cadrul cursurilor de
acţiune adoptate şi determină cele mai bune mijloace necesare pentru realizarea efectelor pro-
puse.
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Acest tip de planificare asigură potenţialul necesar pentru conducerea oportună a ope ra -
ţiilor, cu economie de resurse, cu mai puţine pagube colaterale şi mai puţine pierderi. Avantajul
în astfel de cazuri provine din abilitatea de a sesiza impactul global al operaţiilor. De asemenea,
permite obţinerea rezultatelor sau efectelor dorite cu mai puţine resurse consumate.

Totuşi, în cadrul planificării bazate pe efecte sunt necesare schimbări substanţiale în pro-
cesul de pregătire şi instrucţie, îmbunătăţirea metodelor de evaluare, noi cunoştinţe şi
adoptarea de noi instrumente în actul managerial pentru creşterea capacităţii comandanţilor
de a înţelege şi conduce operaţiunile contrateroriste. 

Abordarea bazată pe efecte stabileşte ce acţiuni trebuie întreprinse împotriva sistemelor
adversarului în vederea creării de efecte specifice care să contribuie direct la obţinerea rezul-
tatelor dorite. 

Aceste acţiuni sunt concretizate în modificarea Planului de Operaţii şi în ordinele trans-
mise subordonaţilor.

Planul de operaţii se modifică pe baza evaluării efectelor şi impactului asupra inamicului.
Respectiva evaluare validează operaţiile curente, influenţează operaţiile viitoare cu orizont
de 48-72 de ore şi chiar şi planurile viitoare.

La planificarea operaţiilor prin prisma efectelor sunt evidenţiate următoarele aspecte:
- etapele de planificare (analiza misiunii, dezvoltarea cursurilor de acţiune etc.) rămân

aceleaşi conform GOP-ului4;
- folosind capabilităţile de operare în reţele, planificarea permite integrarea pe orizon-

tală dar şi pe verticală, în special cu lideri-cheie, permite reducerea contactelor fizice
(personale) şi folosirea pe scară largă a celor virtuale, prin e-mail şi VTC, precum şi
o mai bună înţelegere din partea tuturor participanţilor;

- planificarea întrunită permite trecerea de la lucru în paralel, pe mai multe eşaloane, la
lucrul integrat, unde categoriile de forţe utilizate îşi aduc propria contribuţie la plan;

- se reduce numărul de FRAGO către structurile subordonate.
Pe durata planificării operaţiei contrateroriste, comandantul acţiunii acordă o atenţie spe-

cială pregătirii informative a ariei de interes, elaborării şi aprobării deciziei şi executării de
antrenamente.

Pregătirea informativă a ariei de interes este un proces complex, sistematic şi continuu
de analiză a ameninţărilor şi mediului din aria de interes. Acest proces începe pe timpul
ana lizei misiunii, continuă pe toată durata planificării şi are în vedere: definirea mediului de
confruntare, descrierea efectelor mediului de confruntare, evaluarea ameninţărilor şi deter-
minarea cursului acţiunii entităţii teroriste.

Planificarea bazată pe efecte a operaţiilor contrateroriste presupune o foarte strânsă şi
permanentă interacţiune cu informaţiile militare bazate pe efecte, chiar dacă, iniţial, coman-
dantul acţiunii dispune de o bază de date suficient de dezvoltată pentru a iniţia procesul de
planificare. 

Lupta împotriva reţelelor 
teroriste internaţionale
Atacurile teroriste care au loc în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan determină fac-

torii decidenţi să accentueze efortul pe măsurile complexe şi cu rezultate indirecte pentru ani-
hilarea reţelei Al-Qaeda. 
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Dintr-o perspectivă EBAO, necesitatea operaţională de a lovi nu un lider naţional, ci o
reţea dispersată la nivel global şi care este condusă religios şi ideologic, este vitală, însă extrem
de dificilă.

Al-Qaeda reprezintă o generaţie de adversari cu organizare în întregime în reţea, mânuind
pârghiile avantajelor asimetrice în angajarea propriilor obiective şi întrebuinţând pe scară
largă principiile EBAO. 

Al-Qaeda este un inamic care se ascunde în umbra culturală şi politică a lumii şi loveşte
brusc în centrele de putere economice, politice şi culturale ale adversarului, după care se as-
cunde din nou în umbră şi analizează rezultatele în termenii strategiei generale. Urmărirea şi
lovirea unui astfel de obiectiv ca adversar reprezintă numeroase dificultăţi.

Din punct de vedere defensiv, cea mai puternică armă în lupta pentru prevenirea teroris-
mului şi destrămarea reţelei pe care se bazează o organizaţie teroristă sunt informaţiile. Co-
laborarea între agenţiile de informaţii, poliţia locală şi serviciile de securitate din întreaga
lume este indiscutabil cea mai eficientă abordare pentru localizarea, monitorizarea, întreru-
perea activităţii şi distrugerea celulelor teroriste şi a grupurilor islamice extremiste descoperite.

Succesul unui astfel de efort va fi întotdeauna limitat la nivel tactic şi operativ. Pentru
acţiuni eficiente contrateroriste la nivel strategic, este necesar să fie lovite şi întrerupte legă-
turile şi conducerea strategică asigurată de conducerea organizaţiilor teroriste pentru celulele
lor dispersate şi care acţionează în mod independent.

Perturbarea sau diminuarea abilităţii liderilor terorişti de a-şi comunica intenţiile către
subordonaţii din cadrul reţelei trebuie să fie obiectivul efortului culegerii de informaţii, fie con-
centrându-se asupra comunicaţiilor convenţionale, folosirea Internet – ului, a mesajelor
audio-video transmise media, sau chiar folosind mijloace mult mai creative şi eficiente.

Totuşi, aşa cum a demonstrat lupta statului Israel împotriva grupărilor teroriste pales-
tiniene, cantitatea de informaţii acumulate sau măsurile de securitate luate nu pot proteja în
totalitate împotriva atacurilor teroriste. Ce este esenţial în lupta împotriva terorismului este ca-
pacitatea de a minimiza impactul strategic al oricărei operaţiuni teroriste, care în mod ine vi -
tabil s-ar putea să fie desfăşurată cu succes. Cheia succesului rămâne cooperarea internaţională
eficientă şi oportună.

Aplicarea conceptului EBAO 
pe plan intern pentru misiuni CT
Prevederile Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea tero-

rismului asigură aplicarea principiilor EBAO în planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de pre-
venire şi combatere a terorismului la nivel naţional.

Realizarea Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), la
care participă toate autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii
şi siguranţei naţionale oferă baza legală necesară abordării EBAO. În cadrul acestui sistem na -
ţio nal, în structura SRI – ca autoritate naţională în domeniu – s-a înfiinţat Centrul de coordo -
nare operativă antiteroristă (CCOA), prin intermediul căruia SRI asigură coordonarea tehnică.

Structurile militare deţinătoare de plan stabilesc măsuri de transmitere ierarhică a nivelu-
lui de alertă teroristă până la unitate de tip batalion (similare), corp aparte, instituţie şi formaţi-
une militară inclusiv.
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Punerea în aplicare a măsurilor pentru nivelul de alertă teroristă se face pe baza planurilor
proprii de operaţii, întocmite din timp, respectiv a extraselor din plan, conform specificului
fiecărei structuri militare.

Pentru unităţile (subunităţile) cu sarcini de intervenţie la obiectivele militare, se transmite
în cel mai scurt timp „Ordinul de avertizare” (WARNORD) în scopul pregătirii acestora pentru
misiune. 

Mesajele se primesc /transmit de la/către CCOA, prin reprezentantul permanent al MAp,
conform regulilor de lucru stabilite unitar de către Serviciul Român de Informaţii.

MAp poate executa intervenţia contrateroristă pe teritoriul naţional, numai în cooperare
cu elemente aparţinând SRI. Aceasta se execută cu aprobarea CSAŢ, pe baza metodologiei
elaborate de SRI.

Considerăm că toate structurile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii teroris-
mului, la nivel naţional, trebuie să aibă aceeaşi stare de finalitate, să folosească aceleaşi pro-
ceduri de operare standard, atât la nivel de stat major, dar şi pentru acţiunile concrete, specifice
din teren.

Procesul de realizare a capabilităţilor de operare în reţea nu este finalizat, fiind necesare
investiţii în echipament şi personal pentru a finaliza integrarea în reţea a tuturor structurilor
implicate. Deşi la nivelul MAp există o legătură secretizată cu CCOA, respectiv două staţii
de lucru conectate între ele, dar fără interfaţă cu reţelele proprii, considerăm că aceasta nu
satisface cerinţele, volumul şi necesitatea de a avea factorii de decizie şi de execuţie permanent
conectaţi, în măsură să ia decizii şi să pună în practică cât mai repede directivele primite.

Concluzii
Definirea unui cadru legitim de angajare pro-activă, capabil să prevină, să preîntâmpine

şi să combată eficient noile riscuri şi ameninţări, în special cele de natură teroristă, necesită o
combinaţie complexă de politici, instrumente juridice şi acţiuni ce trebuie realizată atât prin
eforturi doctrinare, cuprinse în strategia de securitate naţională, în acte normative şi măsuri or-
ganizatorice interne, cât şi prin activitatea desfăşurată în cadrul structurilor integrate de secu-
ritate şi a cooperării internaţionale.

În stabilirea căilor de acţiune pentru întreprinderea unor astfel de acţiuni, ca actor inter-
naţional şi membru al NATO şi Uniunii Europene, România acţionează prin toate metodele
legitime, împreună cu statele aliate, partenere şi prietene şi concertat cu măsurile puse în prac-
tică de comunitatea internaţională.

România participă activ la procesul decizional şi la dezvoltările conceptuale în cadrul
Alianţei şi îşi va îndeplini angajamentele asumate atât în privinţa contribuţiei cu forţe puse la
dispoziţia organizaţiei, cât şi a participării la operaţiunile de gestionare a crizelor sub autori-
tatea NATO, la acţiunile consacrate contracarării terorismului şi proliferării armelor de dis-
trugere în masă, precum şi la procesele de reconstrucţie a păcii şi de promovare a democraţiei.

Desfăşurarea operaţiilor în context strategic se va transforma în următorii ani şi va im-
plica forţe expediţionare întrunite, cu o capacitate asociată de dislocare şi auto-susţinere, având
o stare de operativitate ridicată, precum şi superioritate informaţională şi decizională şi abi li-
tate de a utiliza diferitele instrumente ale Alianţei şi de coordonare cu alţi actori statali.
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Utilizarea noului tip de război împotriva terorismului – războiul bazat pe reţea – permite
forţelor democratice să desfăşoare acţiuni adecvate şi selectate, totdeauna la amploarea potri -
vită, cu respectarea strictă a principiului proporţionalităţii, în condiţiile superiorităţii strategice.

Rezultatele obţinute de către forţele coaliţiei de luptă împotriva terorismului în teatrele
de operaţii au confirmat deja fezabilitatea operaţională a Abordării Operaţiilor pe Bază de
Efecte.

Pe termen scurt şi mediu, România nu este ameninţată de o agresiune „clasică” armată,
directă, împotriva teritoriului ei şi nu consideră niciun stat ca potenţial inamic; riscurile la
adresa securităţii naţionale sunt şi vor fi în principal de natură nemilitară şi neconvenţională,
folosirea mijloacelor militare rămânând o opţiune politică de ultimă instanţă.

Armata României va rămâne garantul suveranităţii şi independenţei naţionale, al unităţii
şi integrităţii teritoriale şi va continua să contribuie activ la stabilitatea şi securitatea regională,
prin participarea la materializarea iniţiativelor de cooperare în domeniul militar şi prin în-
deplinirea obligaţiilor şi sarcinilor ce-i revin ca urmare a aplicării tratatelor şi înţelegerilor
internaţionale, la care ţara noastră este parte.

Note                                
1 Şeful Direcţiei operaţii / Statul Major General.
2 În cadrul NATO se utilizează prescurtarea EBAO – Effect Bassed Approach to Operations, respectiv

o abordare a operaţiilor prin prisma efectelor. 
3 Spaţiu de angajare – termen care indică spaţiul geografic şi mediul în care forţele proprii urmează

să angajeze inamicul.
4 GOP – Guidance in Operational Planning, Ghidul de planificare a operaţiei, document de bază

al NATO.
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Înmajoriatea lor, operaţiile militare au fost conduse pentru a distruge capacitatea
de luptă a adversarilor şi pentru a reduce dorinţa lor de a continua conflictul.
O astfel de abordare nu mai este la fel de eficientă în cadrul societăţii mo   der -

ne, în condiţiile în care alături de adversarii clasici, reprezentaţi de state sau naţiuni, a apărut
o mare varietate de alte pericole pe care forţele armate trebuie să le înfrunte, cum ar fi: grupări
teroriste, grupuri etnice şi naţionaliste. Mulţi dintre aceşti potenţiali adversari, care uneori
sunt actori neguvernamentali, au posibilitatea să susţină acţiunile proprii chiar după producerea
unor pierderi apreciabile şi uneori acţionează pentru creşterea numărului acestor pierderi, în
dorinţa de a sublinia poziţia de victimă a agresiunii. 

În acelaşi timp, în ultima perioadă mijloacele de informare în masă au acces tot mai mare
pe câmpul de luptă şi transmit în timp real date şi informaţii despre modul de desfăşurare al
acţiunilor militare. Acest acces al mas-media aproape nelimitat şi posibilitatea de transmitere
a informaţiilor în timp real oferă posibilitatea adversarilor să folosească aceste reportaje pentru
a evalua efectul loviturilor executate. De asemenea,  imaginile şi informaţiile transmise în în-
treaga lume pot sensibiliza opinia publică, care la un moment dat poate lua poziţie împotriva
conflictului. Constatăm că societatea civilă a început să aibă o atitudine activă şi să prezinte
dezacord faţă de conflicte, în momentul în care pierderile înregistrate (din cadrul forţelor pro-
prii sau ale adversarilor) sunt exagerat de mari şi distrugerile afectează supravieţuirea popu-
laţiei din regiunea de conflict.

Serviciile publice şi transporturile comerciale au devenit şi ele obiective pentru atacurile
teroriştilor. În acelaşi timp, aceştia pot folosi sistemul de învăţământ naţional pentru pregătire,
Internetul ca mijloc de planificare şi coordonare a acţiunilor, sistemul ATM pentru accesarea

OPTIMIZAREA ACŢIUNILOR 
INSTRUMENTELOR DE PUTERE
PRIN APLICAREA PRINCIPIILOR
OPERAŢIEI BAZATE PE EFECTE
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fondurilor. În acest context, în mod sigur există capabilităţi neclasificate în prezent ca arme
sau mijloace ce pot fi folosite de terorişti, dar care pot fi cuprinse în planurile acestor organi-
zaţii pentru a fi folosite în viitoarele lor acţiuni.

Conceptul operaţiei 
bazată pe efecte (EBO)
Existenţa acestui mediu complex, în care adversarii pot exploata eficient tendinţele exis -

tente în societatea modernă de reducere a importanţei statului naţional, continua creştere a in-
terdependenţei economiilor diferitelor state şi impactul semnificativ al mijloacelor de in for mare
în masă asupra acţiunilor proprii face ca ducerea unor acţiuni militare de uzură să fie mai
puţin probabilă şi să reducă posibilitatea ca acestea  să fie încununate de succes. Într-adevăr,
o campanie bazată pe uzura forţelor poate avea un efect negativ în îndeplinirea obiectivelor
strategice proprii, în condiţiile în care pierderile provocate adversarului în forţe şi mijloace pot
duce la creşterea dorinţei de luptă a acestuia. Astfel de acţiuni pot influenţa concomitent şi
voinţa populaţiei din ţară de a susţine campania, în condiţiile producerii unui număr mare de
pierderi proprii şi a unor distrugeri colaterale care pun în pericol existenţa unui mare număr
de oameni. 

Pentru a răspunde provocărilor întâlnite pe câmpul de luptă modern, acţiunile militare vii-
toare trebuie să acorde o atenţie deosebită  influenţării adversarilor, planificării  acţiunilor asu-
pra punctelor-cheie ale sistemelor acestuia pentru a menţine pierderile la un nivel minim.
Experienţa NATO din Balcani şi Afganistan, precum şi din cadrul operaţiilor de sprijin după
dezastre a subliniat faptul că acţiunile militare desfăşurate singular nu pot preveni sau soluţiona
crizele/conflictele şi că acestea sunt tot mai mult interconectate cu activităţile desfăşurate de
autorităţile civile, organizaţiile şi agenţiile guvernamentale. Eforturile organizaţiilor militare
pentru restabilirea situaţiei de normalitate presupun o înţelegere profundă a modului în care
trebuie exploatate mijloacele diplomatice, politice, militare, economice şi informaţionale, pen-
tru a controla şi influenţa decisiv câmpul de luptă şi modul de acţiune al indivizilor şi
grupurilor sociale. O astfel de abordare este realizată în cadrul EBO, a cărei definiţie, conform
UK Joint Doctrine, este „operaţia destinată să influenţeze voinţa adversarilor prin aplicarea co-
ordonată a capabilităţilor militare, pentru îndeplinirea scopurilor strategice stabilite”. NATO
ACT Concepts for Alliance Future Joint Operation – CAFJO, Final Draft, 25 august 2005,
prezintă EBO ca „fiind aplicarea coordonată şi integrată a tuturor instrumentelor de putere
ale Alianţei, militare şi de altă natură, destinate obţinerii efectelor planificate în cadrul cam-
paniei, pentru îndeplinirea scopului strategic”.

Pentru a asigura eficienţa maximă, conceptul EBO trebuie implementat diferit la fiecare
din nivelele procesului de decizie. Din experienţa acumulată până în prezent s-a demonstrat
necesitatea unor proceduri şi acţiuni specifice la fiecare nivel, dar indiferent de modul şi
nivelul la care se face implementarea, în cadrul NATO1 au fost identificate câteva principii,
care se aplică în situaţiile:

- toate acţiunile sunt direcţionate pentru îndeplinirea scopului strategic şi pentru
crearea condiţiilor necesare îndeplinirii lui;

- spaţiul de angajare trebuie considerat ca un sistem în care toţi actorii şi structurile
existente interacţionează pentru a crea efecte;

- sistemul trebuie analizat pentru a înţelege situaţia şi relaţiile dintre acţiuni şi efecte;
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- armonizarea contribuţiei forţelor Aliate cu diferite alte instrumente de putere şi când
este cazul cu acţiunile altor actori;

- stabilirea unui ciclu continuu de evaluare, raportare şi orientare bazat pe eficienţa
acţiunilor şi adaptat permanent.    

Spaţiul de angajare este definit în „Development of NATO’s Effects-Based Approach to
Operations/ Bi-Strategic Command Discussion Paper” ca fiind “acea parte din mediul strategic
în care Alianţa a decis să angajeze acţiuni”. Complexitatea spaţiului de angajare2 este sugestiv
prezentată în Figura nr. 1. Posibilitatea analizei de ansamblu şi la toate nivelurile a spaţiului
de angajare, face din EBO cel mai potrivit mijloc de acţiune în acest mediu complex în care
se interferează factorii politici, militari, economici şi societatea civilă. Aceasta asigură pla -
nificatorilor militari un model practic de analiză şi înţelegere a câmpului de luptă ca „un
sistem de sisteme” reprezentate de structurile fizice, infrastructura socială şi procesele din
cadrul societăţii. EBO integrează datele obţinute de la diferite surse şi transformă aceste date
în informaţii acţionale. 

Figura nr. 1. Diferitele dimensiuni ale spaţiului de angajare 

O analiză completă şi în detaliu asigură realizarea unui avantaj în spaţiul de angajare şi
folosirea ulterioară a acestui avantaj pentru aplicarea precisă şi coerentă a tuturor instru-
mentelor de putere asupra punctelor slabe ale adversarului. Această analiză asigură o bază de
date a câmpului de luptă realizată la toate dimensiunile acestuia, strategic, operaţional, tactic.
Informaţiile vor cuprinde date  referitoare la obiectivele fizice, motivaţii, intenţii, părţi tari şi
slabe ale adversarului, într-un sistem complex, prezentat în Figura nr. 2. 

În literatura de specialitate, acest concept de „sistem de sisteme” este constituit din şase
domenii majore, mai bine cunoscute sub numele de PMESII: politic, militar, economic, social,
infrastructură şi informaţii. În unele exerciţii NATO, la aceste domenii au fost adăugate altele
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Forme ale acţiunilor de luptă Spaţiul de angajare Efecte

- „Convenţionale”
- Teroriste
- Droguri
- Asimetrice
- Nucleare/Biologice/Chimice 
(Arme de distrugere în masă)
- Informaţionale
- Economice şi comerciale
- Producţie individuală
- Agricultura
- Ecologice
- Război al ideilor
- Război al valorilor
- Genetice/Biologice
- Financiare
- Civile
- Culturale /Tribale 

Fizic

Mental/cognitiv Acţiunea efectului

Instrumentele naţionale de putere

Efecte Durata efectelor
Rural
Urban
Reţele cibernetice/vir-
tual
Mediatic
Spaţiul cosmic
Individual/personal 

Internaţional/Cultural
Naţional/Societatea
Regional/Subnaţional
Comunităţi de interese
Lideri de subgrupuri
Familial
Individual

Directă
Indirectă în planul doi
Indirectă în planul trei
Indirectă în planul n

Diplomaţia
Mediul informaţional
Structura militară
Economia

Dezorganizare
Întrerupere
Degradare
Distrugere
Interzicere
Înşelare

Nanosecunde
Minute
Ore
Zile
Ani
Generaţii

Conflictele apar întotdeauna în lipsa resurselor şi datorită diferenţelor conceptuale.
Care este sistemul de relaţii structurale dintre elementele prezentate? Suntem în mă-
sură să prezentăm direcţia dominantă de acţiune, angajarea precisă a unui obiectiv
sau protecţia totală în toate dimensiunile în acest mediu complex, având o strategie
coerentă, în mod clar sau un plan de operaţii integrat? Cum putem realiza supre-
maţia în acest mediu complex?



două, reprezentate de diplomaţie şi mediul înconjurător, iar aceste opt domenii au fost mai de-
parte împărţite în subsisteme conform datelor prezentate în Figura nr. 3, pentru a permite un
nivel de detaliere necesar unei bune planificări a acţiunilor militare.

Figura nr. 3. Model de analiză „sistem de sisteme”

Din analiza acestui model se poate observa rolul deosebit ocupat de instrumentele de
putere în sprijinirea acţiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor operaţiei, necesare realizării
scopului strategic. EBO oferă planificatorilor militari un mod de a exploata componenta
cinetică şi cea non-cinetică a acţiunilor militare în toate sistemele existente în societate, cu
angajarea corespunzătoare a tuturor instrumentelor de putere. În cadrul acestei operaţii acţi-
unile sunt planificate pentru exploatarea vulnerabilităţilor şi slăbiciunilor identificate şi nu
pentru acţiuni de uzură tip „acţiuni ale elementelor tari proprii contra elementelor tari ale
adversarului”.
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La nivel strategic, obiectivul EBO este reprezentat de aplicarea în mod coerent şi coor-
donat a diferitelor instrumente ale puterii, luând în considerare importanţa factorilor politici,
economici, sociali, în sprijinul structurilor militare, care sunt indispensabile oricărei operaţii.
Toţi aceşti factori sunt coordonaţi în parteneriat cu alte organizaţii sau agenţii internaţionale
în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii şi îndeplinirii scopului strategic al misiunii/ope -
raţiei. Această interacţiune este necesară în toate fazele crizei, trebuie iniţiată înainte de în-
ceperea deplasării forţelor către zona de operaţii şi trebuie să continue până la obţinerea
succesului. EBO nu intenţionează să definească în detaliu rolul tuturor  instrumentelor  de
pu tere în cadrul fiecărei situaţii particulare, modul de acţiune rămâne să fie stabilit de fiecare
participant în funcţie de reglementările proprii. În acelaşi timp, această interacţiune nu pre-
supune că militarii  au controlul  organizaţiilor civile, ori  că acestea vor  conduce acţiunile
mi litare. Succesul în aplicarea EBO este reprezentat de înţelegerea sistemului de relaţii dintre
scopul strategic şi acţiunile desfăşurate de toate instrumentele de putere.

O acţiune executată la oricare din nivelurile strategic, operaţional sau tactic poate produce
efecte şi la alte niveluri, iar în acelaşi timp efectele pot fi resimţite simultan la toate nivelurile
acţiunilor militare dar şi în viaţa de zi cu zi a societăţii civile. De asemenea, efectele pot fi re -
simţite la nivel cognitiv, dar şi fizic, iar schimbările se produc asupra modului de comportare
sau a atitudinii audienţei ţintă, dar şi asupra modului de funcţionare a sistemelor fizice.

Planificarea EBO se concentrează pe influenţarea sau schimbarea modului de comportare
a sistemului, sau a capacităţilor din cadrul lui, folosind aplicarea integrată a unor instrumente
ale puterii pentru a îndeplini obiectivele stabilite de factorul politic. „Instrumentele puterii
sunt capacităţile naţionale sau organizaţionale destinate susţinerii voinţei politice sau pentru
a exercita influenţă asupra sistemelor adversarului. În general, categoriile de instrumente ale
puterii folosite pentru influenţarea mediului operaţional includ: armata, diplomaţia/politica, in-
frastructura, economia, dar şi activităţile sociale.”3

Planificarea EBO oferă posibilitatea de a putea răspunde într-un mod adecvat şi selectiv
prin stabilirea comportamentului dorit pentru sistem la sfârşitul acţiunii şi în acelaşi timp asi -
gură o analiză completă a adversarului şi a diferitelor elemente care permit acestuia să acţio -
neze într-un anumit fel. Având toate aceste date şi în funcţie de forţele şi mijloacele avute la
dispoziţie, comandanţii vor acţiona asupra adversarului folosind diferite direcţii de acţiune, de
la cooperare până la conflict deschis, efortul fiind concentrat pe influenţarea comportamentului
acestuia. Coordonarea activităţilor şi angajarea în obţinerea acestui efect a tuturor instru-
mentelor de putere reprezintă o componentă principală a procesului de planificare şi conducere
a acţiunilor în cadrul EBO. În planificarea activităţilor se va urmări realizarea sinergiei acţi-
unilor între finalitatea dorită (efect), direcţiile de acţiune (activităţi) şi forţele şi mijloacele
avute la dispoziţie (resurse). Putem considera că procesul de planificare, în cazul EBO are la
bază un scop strategic, stabilit la nivel politic şi definit foarte clar, înainte de iniţierea acestui
proces. Finalitatea dorită descrie starea sistemului, ce trebuie obţinută la terminarea operaţiei.
Având la bază scopul strategic, în procesul de planificare se definesc o serie de obiective ope -
raţionale şi se determină efectele (fizice şi/sau cognitive) ce trebuie obţinute pentru în-
deplinirea acestor obiective. La rândul lor, efectele sunt rezultatul acţiunilor executate de către
forţele armate dar şi de instrumentele de putere angajate în îndeplinirea obiectivului strategic,
Figura nr. 4. 

Contribuţia la îndeplinirea obiectivelor strategice pentru atingerea scopului campaniei tre-
buie analizată în întregul spectru al instrumentelor de putere. O astfel de abordare permite
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stabilirea instrumentului de putere cel mai adecvat pentru a acţiona în vederea îndeplinirii
obiectivului propus.

EBO urmăreşte în primul rând rezultatul ce poate fi obţinut prin aplicarea acţiunilor mi -
litare în cooperare cu alte instrumente ale puterii şi selectarea celor mai eficiente modalităţi
pentru obţinerea acestui efect. În planificarea EBO se are în vedere în primul rând stabilirea
finalităţii dorite şi în funcţie de acesta se planifică activităţile sau misiunile ce trebuie executate
pentru obţinerea scopului final. În acelaşi timp, se planifică forţele, mijloacele şi resursele
necesare îndeplinirii scopului strategic. Tot în această etapă se stabilesc criteriile după care se
va evalua modul  de desfăşurare a campaniei. 

Pe timpul ducerii EBO, acţiunile au un caracter dinamic şi sunt monitorizate permanent
pentru a permite adaptarea imediată şi permanentă la situaţiile apărute în zona de acţiune. În
cadrul EBO acţiunile desfăşurate de militari şi de către instrumentele de putere sunt coordonate
continuu şi sunt direcţionate asupra diferitelor puncte-cheie ale diferitelor sisteme ale adver-
sarului pentru a obţine efectul dorit.  Acest proces este diferit de cel tradiţional de selectare şi
angajare a ţintelor (targeting). O astfel de operaţie are ca scop principal acţiunea asupra unor
elemente specifice ale sistemului/subsistemului şi a relaţiilor acestuia cu alte sisteme, pentru
a contribui la influenţarea acestora. 

Evaluarea EBO reprezintă o etapă importantă pentru comandant, care asigură succesul
campaniei şi asigură posibilitatea analizării permanente a modului cum se desfăşoară operaţia.

Contribuţia instrumentelor de putere în EBO
Indiferent de structura care iniţiază acţiunile, operaţiile militare sunt destinate pentru

menţinerea prezentului statut al naţiunii, al sistemului social, sau pentru schimbarea prezentei
situaţii cu una diferită. Statutul dorit al sistemului social, în mod normal se referă la realizarea
unor condiţii normale în societate, reprezentate de siguranţă, stabilitate şi securitate. Situaţia
de instabilitate a unei naţiuni poate fi generată de neglijenţa extremă a unor lideri care în timp
nu au reuşit să guverneze în mod corespunzător ţara şi să gestioneze resursele acesteia, sau da-
torită unor acţiuni deliberate ale unui stat asupra altui stat, acţiunilor criminale sau teroriste
care destabilizează situaţia şi pot conduce la anarhie şi haos. Dar în majoritatea lor, crizele sunt
influenţate de factorii economici şi inechităţile sociale şi în aceste condiţii strategiile econo -
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mice din regiunea de conflict au un rol deosebit în prevenirea conflictelor. De asemenea, con-
flictele din ultimele două decenii au demonstrat că în acţiunile de luptă – cum ar fi operaţiile
din mediul urban, operaţiile de sprijin al păcii şi acţiunile împotriva teroriştilor – s-au desfăşu-
rat într-un cadru integrat, iar instrumentele de putere au fost angajate în acţiuni. 

Aceste instrumente nu acţionează izolat, iar acţiunile militare din ultima perioadă au
demonstrat că impactul unui instrument de putere poate fi resimţit în întregul spaţiu de anga-
jare. Spre exemplu, sancţiunile economice impuse la nivel strategic împotriva unui stat vor
avea un impact semnificativ asupra structurilor militare, dar şi asupra economiei şi infrastruc-
turii ţării respective. Conceptul se aplică şi la nivel tactic. Astfel, staţionarea trupelor într-o
regiune produce un impact deosebit asupra comunităţii locale la nivel militar prin realizarea
stabilităţii în regiune, dar şi la alte niveluri cum ar fi: politic (mediul de securitate realizat va
permite iniţierea procesului diplomatic şi electoral), economic (angajarea persoanelor din
regiune şi sprijinirea economiei locale prin încheierea de contracte pentru sprijinul forţelor),
infrastructură (se vor îmbunătăţi străzile şi sistemul de alimentare cu apă). În plus, instru-
mentele de putere nu acţionează numai în zona lor de responsabilitate, acţiunea este resimţită
în întregul spaţiu de angajare, spre exemplu la nivel diplomatic se poate negocia o soluţie
politică a conflictului din regiune, care poate include şi aspecte economice. Acest lucru poate
fi realizat numai dacă diplomaţia, ca instrument de putere, a realizat o cooperare iniţială cu alte
instrumente şi  s-a obţinut o coordonare a acţiunilor desfăşurate în regiune.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că structurile militare au capacitatea de
a angaja în acţiune şi alte capabilităţi, nu numai pe cele „tradiţionale”. Comandanţii aflaţi la
nivel strategic, operaţional, tactic pot angaja direct capabilităţile militare şi informaţionale şi
într-o mai mică măsură mijloacele diplomatice şi economice. Angajarea capabilităţilor militare
se face pentru realizarea ameninţării cu forţa sau folosirea forţei; capabilităţile informaţionale
sunt angajate în planificarea şi ducerea Operaţiilor Informaţionale (Info Ops); mijloacele
diplomatice sunt folosite pentru angajarea şi stabilirea de contacte cu alţi militari, cu au-
torităţile civile şi cu liderii locali; mijloacele economice pentru stabilirea contractelor cu
firmele din regiune. 

EBO se adresează factorilor de putere ai adversarului, printre care factorului politic,
economic sau societăţii civile, pentru a identifica posibilele vulnerabilităţi sau slăbiciuni, în
vederea planificării şi executării acţiunilor asupra acestora. După cum am prezentat, activităţile
instrumentelor de putere sunt coordonate cu acţiunile militare pentru îndeplinirea obiectivelor
campaniei. În acest fel se obţine aplicarea coordonată a tuturor mijloacelor care vor acţiona
în mod direct asupra adversarului, pentru a obţine efectele fizice şi psihologice pentru influ-
enţarea acestuia.

Pentru angajarea instrumentelor de putere în executarea EBO este important să se de-
finească în mod foarte clar efectele dorite, să fie prezentate descriptiv şi să fie precizat mo-
mentul până când efectul va fi obţinut. Pentru realizarea unei bune coordonări a tuturor
acţiunilor se realizează un proces de identificare şi angajare a obiectivelor (targeting) bazat pe
efecte, pentru a identifica forţele, mijloacele sau instrumentele de putere la dispoziţie, care prin
acţiunea lor pot duce la îndeplinirea scopului strategic. EBO realizează în etapa de planificare
integrarea şi coordonarea activităţilor instrumentelor de putere şi a celor ale altor organizaţii
importante cu cele desfăşurate de forţele armate.

O analiză completă, realizată la nivel strategic, a tuturor instrumentelor de putere ce pot
sprijinii operaţiile militare permite identificarea celor mai potrivite acţiuni ce pot fi executate
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pentru a sprijinii îndeplinirea unui anumit obiectiv. Spre exemplu, pentru obţinerea unui an-
umit efect, forţele armate pot fi sprijinite prin acţiuni economice şi diplomatice, care pot avea
rolul principal în obţinerea efectului propus. La rândul lor, şi forţele armate pot sprijini acţi-
unile economice şi diplomatice. În aceste condiţii, procesul de planificare trebuie sa fie sufi-
cient de flexibil pentru a include alături de acţiunile militare destinate îndeplinirii scopului
strategic şi alte acţiuni destinate sprijinirii activităţilor diplomatice sau economice.

În condiţiile în care instrumentele de putere îşi exercită influenţa în cadrul întregului
spectru al activităţilor de prevenire a crizei şi nu sunt limitate numai la cele militare propriu-
zise, acestea trebuie angajate tot mai mult în rezolvarea crizelor. Chiar dacă este recunoscută
importanţa participării instrumentelor de putere în soluţionarea crizelor, pentru a realiza o an-
gajare corespunzătoare a acestora o serie de aspecte trebuie reanalizate.

Este necesar ca planificatorii militari să îmbunătăţească cooperarea la nivel practic cu
toate instrumentele de putere pentru a îmbunătăţi eficienţa procesului de planificare şi condu -
cere a operaţiilor, inclusiv prin implicarea acestora în procesul de instruire.

O altă direcţie este reprezentată de necesitatea schimbării modului de implicare a instru-
mentelor de putere, de la angajarea sporadică a acestora la un proces instituţionalizat şi o re-
laţie bazată pe documente comune, care vor permite o interacţiune corespunzătoare. În această
direcţie trebuie acţionat pentru înţelegerea modului în care instrumentele de putere pot inter-
veni în sprijinul acţiunilor militare. Astfel, factorul politic permite folosirea puterii specifice
şi pe cea diplomatică pentru influenţarea adversarilor sau pentru a crea condiţii avantajoase
forţelor proprii. Acest lucru necesită angajarea diferitelor organizaţii regionale şi internaţionale
în rezolvarea crizei şi evitarea conflictelor. 

Angajarea factorului economic presupune în primul rând existenţa şi folosirea surselor
financiare pentru rezolvarea crizelor. Un astfel de exemplu este implicarea Fondului Monetar
Internaţional pentru reducerea sărăciei într-o regiune cu scopul de a minimaliza unul din fac-
torii care pot contribui la destabilizarea acelei zone.

Factorul social acţionează asupra aspectelor legale, juridice, constituţionale, educaţionale
şi de infrastructură care permit accesul la asistenţă medicală, hrană, apă şi energie electrică a
populaţiei din regiunea de conflict.

Aşa cum am subliniat, realizarea unui mediu de securitate stabil necesită o bună coo -
perare a structurilor militare cu domeniul diplomatic, economic, politic etc. Trebuie reduse
diferenţele conceptuale între instituţia militară şi celelalte structuri ale statului, iar optimizarea
structurilor şi procedurilor militare de planificare permite includerea anumitor acţiuni des-
făşurate de către instrumentele de putere naţională şi creează condiţiile propice îndeplinirii
scopului strategic propus.

Având în vedere aceste aspecte, consider necesară dezvoltarea în continuare a conceptului
de planificare şi conducere a acţiunilor în cadrul EBO, iar pentru susţinerea implicării tuturor
instrumentelor de putere în aceste activităţi trebuie să se acţioneze pentru:

- dezvoltarea şi însuşirea unui limbaj comun la nivel naţional privind EBO;
- dezvoltarea unui proces de planificare care să poată include procesele şi structurile

specifice instrumentelor de putere;
- crearea unor modele pentru sprijinirea procesului de decizie şi angajarea tuturor in-

strumentelor de putere în acest proces.
În mediul de securitate modern, caracterizat de o complexitate deosebită, este evident că

acţiunea singulară a structurilor militare nu poate rezolva crizele existente. Abordarea acestora
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prin prisma EBO presupune o atenţie sporită asupra a ceea ce trebuie îndeplinit şi nu asupra
modului cum se poate realiza scopul strategic. Abordarea problemei într-un cadru mai complex
permite structurilor militare să identifice mai bine cum pot fi sprijinite acţiunile proprii de
către celelalte instrumente de putere sau cum pot fi acestea sprijinite mai eficient, la rândul
lor, când este cazul. Această abordare asigură mai multe modalităţi de influenţare a voinţei şi
capabilităţilor adversarului. 

Concluzii
Mulţi lideri militari şi politicieni sunt de acord că pentru obţinerea succesului în campani-

ile desfăşurate, un element important este reprezentat de includerea tuturor instrumentelor de
putere pentru sprijinirea acţiunilor militare, dar şi de asigurarea libertăţii de acţiune a acestora
pentru a permite desfăşurarea lor în aşa fel încât să fie maximizate efectele dorite şi minimizate
cele nedorite, concomitent cu coordonarea tuturor acţiunilor din spaţiul de angajare. În con-
cluzie, forţele armate trebuie să poată întocmi şi aplica un plan de acţiune coordonat, prin
care este evaluat permanent impactul acţiunilor executate pentru influenţarea modului de acţi-
une al adversarului, a voinţei lui de acţiune, concomitent cu aplicarea unei capacităţi de luptă
necesară contracarării forţelor şi mijloacelor acestuia. Succesul acţiunilor viitoare presupune
cunoaşterea detaliată a spaţiului de angajare, identificarea efectelor care pot conduce la suc-
cesul campaniei şi angajarea forţelor şi mijloacelor care pot asigura succesul în strânsă coor-
donare cu activităţile executate de toate structurile participante.

În urma analizei prezentate putem considera că EBO reprezintă o modalitate de integrare
a instrumentelor de putere naţională în soluţionarea crizelor. Efectele stabilite pot fi îndeplinite
prin executarea unei varietăţi de acţiuni în care pot fi angajate alături de forţele armate toate
instrumentele de putere ale statului, iar folosirea EBO facilitează integrarea acţiunilor des-
făşurate de toţi participanţii la acţiune. În acelaşi timp, EBO poate asigura un limbaj comun
în planificarea şi evaluarea activităţilor structurilor angajate în îndeplinirea scopului strategic,
în condiţiile în care aceste structuri au sisteme de planificare şi de organizare diferite.
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În conformitate cu Strategia de Securitate Naţională a României din 2007, “se-
curitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a
statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are ca domeniu de

referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale. Securitatea naţională este un drept impres-
criptibil care derivă din suveranitatea deplină a poporului, se fundamentează pe ordinea con-
stituţională şi se înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării euroatlantice şi al
evoluţiilor globale“.

Totodată, acelaşi document prevede că “securitatea naţională se realizează prin măsuri
adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administra-
tivă şi militară, prin activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate, precum şi prin
gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de conduită ale comunităţii eu-
ropene şi euroatlantice şi prevederile dreptului internaţional“.

Într-un sens mai larg, securitatea naţională este strâns legată de starea de normalitate la
care aspiră orice stat democratic modern.

Consideraţii generale privind 
securitatea naţională şi comunicaţiile speciale
Statutul de membru NATO şi UE, apărarea frontierelor în condiţiile în care o parte a

frontierei României constituie şi frontiera UE, ameninţările de natură asimetrică, inclusiv
agresiunile de tip psihologic, informaţional şi informatic fac parte din rândul riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Totodată, terorismul internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele
regionale, criminalitatea organizată şi guvernarea ineficientă reprezintă principalele riscuri şi
ameninţări la care România trebuie să facă faţă. Securitatea naţională mai poate fi afectată şi
de fenomene grave naturale: cutremure, inundaţii etc.

Unul din cele mai importante elemente care ţin de securitatea naţională şi apărarea aces-
teia este informaţia.

Se cunoaşte că în ultimii zeci de ani şi cu precădere în viitor, într-un timp al profundelor
schimbări, informaţia, prin conţinutul ei, a căpătat şi îşi va dezvolta valoare de marfă, datorită
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faptului că “cine deţine informaţia, deţine puterea“. Informaţia stă la baza tuturor proceselor
din societate şi de aceea ea trebuie protejată, însă când ne referim la informaţia pentru secu-
ritate naţională ea primeşte valenţe superioare şi protecţia acesteia trebuie să fie pe măsură.

Ca orice marfă, informaţia are o valoare, acest lucru devenind o realitate acceptată, având
în vedere raporturile şi implicaţiile ei socio-economice, politice şi militare, într-o lume aflată
în plină competiţie, în plină eră a globalizării, în care toate statele îşi reevaluează poziţia şi
rolul lor regional şi în lume. Din această perspectivă, informaţia poate deveni şi obiect de ma-
nipulare şi supremaţie. 

Pentru ca informaţia să-şi întărească valoarea, ea trebuie să circule şi, de aceea, pentru a
putea fi protejată trebuie să i se creeze utilităţi speciale pentru transport, prelucrare, procesare,
stocare. Pentru aceasta există comunicaţii de stat şi comunicaţii speciale.

Comunicaţiile de stat sunt statuate la nivel internaţional prin prevederile Constituţiei
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, ratificată de România prin Legea nr. 76 din
08.11.1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomu-
nicaţiilor, unde în cadrul Anexei nr. 1, punctul 1014 se stipulează că “telecomunicaţiile de
stat sunt telecomunicaţiile care emană de la: şeful de stat, şeful de guvern sau membrii unui
guvern, comandantul şef al forţelor militare, terestre, navale sau aeriene, agenţi diplomatici
sau consulari, secretarul general al ONU, şefii organismelor principale ale ONU, Curtea In-
ternaţională de Justiţie…“.

Conform aceleiaşi Constituţii a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, telecomuni-
caţiile de stat se bucură de un drept de prioritate asupra celorlalte tipuri de telecomunicaţii, în
măsura în care este posibil, atunci când cererea este făcută în mod distinct de cel interesat
(con form art. 41), demonstrând şi reglementând dreptul statului, în virtutea principiului enun -
ţat, la a-şi dezvolta, alternativ, un sistem propriu de comunicaţii, în susţinerea actului de gu-
ver nare şi a funcţiei de securitate naţională, sistem ce presupune existenţa unei infrastructuri
cri tice, care să permită continuarea asigurării serviciilor vitale de comunicaţii, inclusiv prin
uti lizarea de elemente de infrastructură alternative din domeniul comunicaţiilor de stat şi pu blice.

Comunicaţiile de stat în România, ca parte componentă a statului, asigură în prezent
mediul de comunicare necesar pentru existenţa şi funcţionarea tuturor elementelor compo-
nente. Faptul că aceste comunicaţii sunt protejate, asigură confidenţialitatea, autenticitatea, in-
tegritatea, disponibilitatea şi nerepudierea făcând posibilă apărarea intereselor politice,
economice, sociale şi de securitate a României. Serviciile de protecţie (securitate) amintite
garantează expeditorului că mesajul (comunicarea) va ajunge cu siguranţă la destinatar şi că
doar acesta îi va putea înţelege conţinutul, confirmând totodată destinatarului autenticitatea
emiţătorului şi integritatea mesajului. Ca urmare, destinatarul nu va putea nega primirea
mesajului (comunicării) şi nici nu va putea pretinde primirea unui mesaj neexpediat prin reţea,
iar emiţătorul nu va putea nega expedierea mesajului.

Este foarte important de menţionat că nevoia de a distribui informaţiile la cei interesaţi,
prin intermediul comunicaţiilor de stat, nu trebuie să fie în competiţie cu nevoia de a proteja
aceste informaţii. Cele două acţiuni trebuie să fie complementare.

Actul decizional la nivelul statului român este susţinut de un sistem specific de comuni-
caţii şi tehnologia informaţiei. Acest sistem de comunicaţii este reprezentat de comunicaţiile
speciale.

În ţara noastră, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale sprijină actul decizional, la nivel
strategic, prin susţinerea lui cu un sistem de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, cunoscut
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sub denumirea de comunicaţii speciale, parte a comunicaţiilor de stat. Comunicaţiile speciale
furnizează comunicaţii integrate de voce-date-video, confidenţiale, sigure, protejate, stabile,
flexibile şi continue, disponibile atât în stare de normalitate, cât şi în situaţii de criză, mobi-
lizare şi stare de război.

Potrivit Legii nr. 92 din 1996, “Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul central
de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi
coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice
din România şi alţi utilizatori …“.

Din perspectiva asigurării securităţii naţionale, serviciile asigurate prin sistemul comu-
nicaţiilor speciale au următoarele destinaţii: servicii pentru guvernare, servicii pentru admi -
nistraţia publică locală şi centrală, servicii pentru justiţie şi impunerea legii, servicii pentru
urgenţă şi servicii pentru comunitatea informativă. În anexa nr. 1 se prezintă situaţia privind
beneficiarii acestor servicii.

Din punct de vedere tehnic aceste servicii sunt de următoarele feluri: servicii de voce, de
date, video şi servicii de securitate. 

Toate aceste servicii au caracter de servicii critice şi fac parte din infrastructurile critice
ale statului.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este abilitat prin lege să protejeze comunicaţiile
speciale şi acea parte a comunicaţiilor de stat destinată cooperării instituţionale, mecanismele
de protecţie fiind administrate exclusiv de către personalul acestei instituţii. Activitatea de se-
curitate are un rol primordial, comunicaţiile speciale fiind destinate să asigure nevoile de legă-
turi pentru toate instituţiile fundamentale ale statului român, ca un instrument esenţial al
conducerii statului şi asigurării securităţii naţionale.

Din această perspectivă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este autoritatea de secu-
ritate care iniţiază, realizează şi implementează politica de securitate a sistemului de comuni-
caţii speciale şi de cooperare între autorităţile publice cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale a României.

Comunicaţiile speciale asigură reţele de comunicaţii şi de cooperare pentru toate insti-
tuţiile cu atribuţii în susţinerea şi exercitarea funcţiilor statului, unifică solicitările de teleco-
municaţii într-o reţea unică de comunicaţii la nivelul ţării şi furnizează conectivitate protejată
la nivel naţional, asigură interoperabilitatea sistemelor de comunicaţii specifice instituţiilor
statului.

Reţelele specifice comunicaţiilor de stat şi în mod deosebit a celor speciale reprezintă ele -
mente de infrastructură critică, cu un grad de vulnerabilitate ridicat, fiind primele vizate când se
urmăreşte destabilizarea sau chiar distrugerea unui sistem sau a unui proces de interes naţional.
Din acest motiv se impune asigurarea deplină a securităţii acestora.

Securitatea infrastructurii critice presupune elaborarea unor strategii unitare de protecţie,
pază şi apărare a acesteia, capabilă să asigure continuitate, coerenţă, unitate metodologică şi
procedurală, precum şi o reală eficienţă antiteroristă. Acestea vizează atât contracararea
riscurilor generate de acţiuni ostile, cât şi a celor produse de accidente sau forţe ale naturii şi
trebuie să prevadă şi măsurile de restabilire rapidă a funcţionării activităţilor în cazul dis-
trugerii sau avarierii elementelor de infrastructură.

Infrastructurile sunt sau devin critice datorită, în primul rând, vulnerabilităţii lor la acele
ameninţări care le vizează în mod direct sau sunt îndreptate împotriva sistemelor, acţiunilor
şi proceselor din care fac parte.
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Vulnerabilitatea este, în acest caz, direct proporţională cu rolul pe care îl joacă infra-
structurile respective, de unde rezultă că oricât de bine ar fi protejate, infrastructurile critice
vor avea un grad de vulnerabilitate ridicat. 

Protecţia sistemelor de infrastructură critică reprezintă un element determinant în dome-
niul telecomunicaţiilor, energiei, serviciilor financiare, producţiei, alimentării cu apă, trans-
portului, sănătăţii, precum şi în cadrul serviciilor de urgenţă.

Prin protejarea infrastructurilor critice se protejează, direct sau indirect, individul, econo-
mia, serviciile sociale, actul de guvernare şi securitatea naţională.

Prin această protecţie se poate înţelege că se asigură faptul că orice întrerupere, defecţiune
sau intervenţie asupra infrastructurilor critice trebuie să se limiteze la a fi un eveniment extrem
de rar, cu o durată minimă, aflat sub control, din punct de vedere al consecinţelor şi care poate
cauza doar pagube minimale.

Identificarea, optimizarea şi securizarea infrastructurilor critice reprezintă o prioritate
indiscutabilă, atât pentru gestionarii de sisteme şi procese, cât şi pentru adversarii acestora,
adică, pentru cei ce urmăresc să atace, să destabilizeze şi să distrugă sistemele şi procesele
vizate.

Comunicaţiile speciale, parte componentă a infrastructurii critice, reprezintă acea alter-
nativă pe care statul o dezvoltă pentru a-şi asigura nevoile, necesităţile de comunicare între
elementele sale constitutive. 

Servicii asigurate de comunicaţiile speciale 
pentru securitatea naţională
Comunicaţiile speciale, ca parte a comunicaţiilor de stat, operează pe o infrastructură de

comunicaţii eterogenă, constituită cu scopul de a oferi servicii variate şi de calitate instituţiilor
cu atribuţii pentru apărarea securităţii naţionale. Această infrastructură cuprinde următoarele
elemente:

a) reţeaua magistrală a operatorului de comunicaţii speciale: o tipologie de inel mul-
tiplu, bazată pe medii de transmisie multiplă, o reţea cu acoperire naţională multi-
funcţională, cu un nivel înalt de securitate, care leagă toate reşedinţele de judeţ şi
toate autorităţile publice din Bucureşti;

b) reţeaua de acces radio utilizată de operatorul de comunicaţii speciale în toate reşe -
dinţele de judeţ şi în unele părţi ale Bucureştiului, stabilită pentru a satisface nece-
sităţile de comunicare a centrelor operatorilor sistemului naţional de apel unic de
urgenţă – 112;

c) reţeaua metropolitană, utilizată de operatorul de comunicaţii speciale în Bucureşti,
care conectează diferite instituţii între ele şi la reţeaua magistrală a operatorului de
comunicaţii speciale;

d) reţeaua de acces radio, pentru acces în zonele rurale şi a micilor aglomerări de po -
pulaţie;

e) reţeaua satelitară de comunicaţii, folosită de operatorul de comunicaţii speciale;
f) infrastructura de chei publice, dezvoltată de operatorul de comunicaţii speciale, pe

baza căreia sunt implementate soluţii speciale de securitate pentru sistem şi utiliza-
torii acestuia.
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În prezent, operatorul de comunicaţii speciale este capabil să organizeze orice tip de reţea
virtuală privată care să răspundă cerinţelor şi nevoilor de comunicaţii şi poate oferi o gamă
largă de servicii de comunicaţii prin intermediul punctelor de prezenţă constituite la nivel
naţional.

Descrierea generală a sistemului de comunicaţii speciale este prezentată în Anexa nr. 2.
Principalele servicii asigurate de comunicaţiile speciale sunt:

1. Serviciul integrat punct-multipunct de bandă largă
Acest serviciu este cea mai eficientă cale de satisfacere a cerinţelor de comunicaţii de ca-

pacitate ridicată şi viteză mare. Serviciul se adresează utilizatorilor finali, oferind o alternativă
rapidă şi un cost scăzut la fibra optică, îndeplinind cu succes nevoile curente şi viitoare ale bene-
ficiarilor, pentru aplicaţii de mare viteză, combinate cu oferirea unor servicii sigure şi eficiente
pentru transmisii de date, voce şi video.

Se pune la dispoziţia beneficiarilor (instituţiilor) o reţea de acces de bandă largă.
Serviciile oferite în acest pachet integrat sunt următoarele:

- transmisii date de mare viteză – oferă posibilitatea de interconectare a două sau mai
multe reţele locale de date amplasate în locaţii diferite;

- reţele virtuale private – conexiuni securizate la şi între reţele private ale beneficiarilor
(instituţiilor);

- distribuţie Internet de mare viteză – conectivitate la Internet cu o viteză ridicată; 
- interconectare centrale telefonice – interconectarea diverselor tipuri de centrale tele-

fonice;
- voce pe o reţea privată de date – telefonie pe o reţea de date pentru grupuri restrânse

de utilizatori;
- video-conferinţă – realizarea de transmisii de sunet şi imagine în timp real, interactiv,

pe o reţea de date;
- video-streaming – difuzarea de sunet şi imagine, în timp real, pe o reţea de date.

2. Transmisii date de mare viteză
Serviciul suportă viteze mari de transmisie date folosind tehnologia radio de bandă largă.

Se oferă astfel avantajul mobilităţii şi al uşurinţei în instalare şi exploatare, cât şi avantajul rea -
lizării de comunicaţii, folosind o lăţime de bandă foarte mare.

Pe lângă reţeaua de acces de bandă largă, oferă posibilitatea conectărilor multiple în
diferite locaţii.

Serviciile de transmisii de date de mare viteză care se pot implementa sunt următoarele:
- transmisii de date de viteză ridicată între oricare două puncte terminale;
- interconectarea a două sau mai multe reţele locale de calculatoare amplasate în locaţii

diferite.

3. Serviciul de video – conferinţă
Acest serviciu realizează transmisii de sunet şi imagine în timp real, interactiv, pe o reţea

de date, între unul sau mai mulţi utilizatori. Aplicaţiile care se pot implementa pe acest serviciu
cuprind o gamă largă de utilizări: conferinţe, întruniri, dezbateri, practic tot ce înseamnă co-
laborare şi contact interuman în cadrul uneia sau mai multor instituţii. Transmisiile se rea -
lizează la o calitate şi fiabilitate ridicată, cu un preţ scăzut, beneficiind totodată de avantajul
folosirii reţelei de date împreună cu transmisia video.
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Se utilizează tehnici specifice de comprimare şi transmitere a imaginii şi sunetului. Astfel,
nu este necesară construirea a două reţele paralele, ceea ce duce la reducerea considerabilă a
costurilor de instalare şi exploatare. La o calitate mai scăzută se pot realiza video-conferinţe
şi prin Internet, folosind serviciul de distribuţie Internet. 

4. Interconectare centrale telefonice 
Acest serviciu asigură interconectarea rapidă şi facilă a centralelor telefonice. Serviciul

se adresează utilizatorilor finali, oferind o alternativă rapidă şi un cost scăzut de exploatare
comparativ cu alţi operatori. 

Se pot realiza inerconectări de centrale şi prin folosirea facilităţilor oferite de tehnologia
radio de bandă largă. Se oferă astfel avantajul mobilităţii şi al uşurinţei în instalare şi ex-
ploatare.

Se pot interconecta următoarele tipuri de centrale telefonice:
- interconectarea a două sau mai multor centrale telefonice digitale;
- interconectarea a două sau mai multor centrale telefonice digitale la una sau mai

multe centrale telefonice analogice;
- interconectarea a două sau mai multor centrale telefonice analogice.

5. Reţele Virtuale
Acest serviciu asigură transmisii securizate de date, de capacitate ridicată şi viteză mare.

Serviciul permite realizarea unei reţele în interiorul instituţiilor, ceea ce implică un risc minim
din punct de vedere al securităţii transmisiilor. Suportă viteze mari de transmisie date folosind
tehnologia radio de bandă largă. Se oferă astfel avantajul mobilităţii şi al uşurinţei în instalare
şi exploatare, cât şi avantajul realizării de comunicaţii folosind o lăţime de bandă foarte mare. 

6. Serviciul de voce pe o reţea privată de date (Voice over IP)
Acest serviciu asigură telefonie pe o reţea de date, la o calitate şi fiabilitate comparabilă

cu telefonia tradiţională, dar la un preţ mult mai scăzut, beneficiind totodată de avantajul
folosirii reţelei de date împreună cu vocea.

Serviciul de voce pe o reţea de date este o metodă ieftină de comunicare pe această reţea.
Se utilizează comprimarea şi transmiterea vocii folosind tehnici speciale. Astfel, nu este nece-
sară construirea a două reţele paralele, ceea ce duce la reducerea considerabilă a costurilor de
instalare şi exploatare. 

7. Servicii Internet
Structura furnizoare de servicii Internet a operatorului de comunicaţii speciale este alcă-

tuită din echipamente de comunicaţii de date şi informatice, proiectate şi implementate într-un
sistem robust, fiabil, performant.

Arhitectura acestei structuri este alcătuită din routere, switch-uri, servere, echipamente
de management şi monitorizare a benzii, garantate pentru utilizatori şi echipamente de asi -
gurare a securităţii infrastructurii. 

Infrastructura oferă beneficiarilor servicii de găzduire pentru serverele proprii de web şi
poştă electonică.

Managementul se realizează prin monitorizarea portului de conectare a fiecărui utilizator,
prin colectarea şi analiza alarmelor. Fiecare utilizator poate să-şi vizualizeze statisticile proprii
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de trafic şi să-şi administreze propriile domenii de mail, dacă sunt găzduite pe serverele ope -
ratorului de comunicaţii speciale. 

Datele stocate pe serverele operatorului de comunicaţii speciale sunt protejate cu echipa-
mente care asigură un înalt grad de securitate.

Calitatea serviciilor furnizate de operatorul de comunicaţii speciale este asigurată de exis -
tenţa unor conexiuni redundante, de capacitate mare, suportul fizic fiind fibra optică. 

Concluzii
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este abilitat să integreze servicii de securitate in-

formatică şi de informaţii în sistemele de comunicaţii, domeniu în care alte instituţii nu sunt
abilitate.

De asemenea, oferă posibilitatea interconectării cu alte instituţii ale administraţiei publice,
atât la nivel central, cât şi judeţean.

De menţionat este faptul că prin infrastructura Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
tranzitează toate resursele de comunicaţii speciale (voce, date, videoconferinţă, comunicaţii
radio speciale).

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale propune un set de arhitecturi de telecomunicaţii
bazate pe un nucleu naţional puternic de comunicaţii, care oferă în fiecare judeţ un set de
puncte de acces pentru toate serviciile importante şi moderne aflate pe piaţă (voce, date,
video). Accesul la aceste puncte este asigurat prin soluţii variate cu asigurarea unui nivel de
disponibilitate foarte ridicat.

Arhitecturile de comunicaţii speciale prezintă următoarele avantaje evidente:
- permit schimbul de informaţii între toate structurile implicate;
- suportă toate tipurile de servicii necesare utilizatorului;
- sunt scalabile ca dimensiune şi trafic;
- pot fi administrate atât centralizat cât şi la nivelul judeţelor;
- având nucleul critic asigurat, permit realizarea şi furnizarea serviciilor în timp redus;
- oferă posibilitatea interconectării cu alte instituţii ale administraţiei publice atât la

nivel central, cât şi judeţean.
În concluzie, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, administratorul şi operatorul comu-

nicaţiilor speciale în România, poate fi apreciat ca sistemul nervos al sistemului naţional de
apărare, care asigură interconectarea şi fluxul informaţional pentru luarea deciziei, pentru
toate instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. 

Bibliografie
1. Constituţia României.
2. Legea nr. 76 din 08.11.1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii In-

ternaţionale a Telecomunicaţiilor.
3. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii

Speciale.

91

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008



N

4. H.G.R. nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie
a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Strategia de Securitate Naţională a României, 2007.
6. Titu Băjenescu, Managementul reţelelor moderne de telecomunicaţii speciale, Editura

Teora.
7. Constantin Monac, Parlamentul şi securitatea naţională, Editura Monitorul Oficial,

Bucureşti 2006.
8. Tatiana Rădulescu, Telecomunicaţii, Editura Teora.
9. Constantin Sava, Constantin Monac, Stările excepţionale, Editura Forum, 2000.
10. Petrea Tabarcea şi Gheorghe Ghiur, Tehnologii noi în telecomunicaţii, 

Edi tu ra Militară.

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008

92



93

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008



Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008

94



T erorismul şi mass-media se află într-o relaţie pe cât de complexă, pe atât de evi -
dentă. Aceasta este determinată de o neîncredere reciprocă ce se întretaie cu o
nevoie reciprocă: terorismul are nevoie de publicitate, iar media are nevoie de au-

dienţă. Logicele interne ambelor entităţi dau naştere unei situaţii în care fiecare răspunde cel
mai bine şi cel mai eficient nevoilor celuilalt (Septar, 2006). Potrivit şi cercetătorilor Ganor ;
Erlich ; Shay (2002) din cadrul The International Policy Institute for Counter-Terorism (ICT),
demersurile atentatelor teroriste fac apel la mass-media cu scopul declarat al mediatizării pro-
priilor acţiuni. Acest lucru este evident cu atât mai mult cu cat Bus (2005) consideră că tero -
ris mul nu poate determina apariţia unei stări de teamă decât printr-o susţinută campanie de
utilizare a violenţei.

Ultimele evoluţii în problema fundamentaliştilor islamici, în special discutarea “foii de
parcurs“ propusă de SUA, demonstrează că Mişcarea jihadistă globală, iniţiată de Al-Qaeda,
a devenit un fenomen coordonat via Internet. Pentru islamişti şi marxişti, naţionalişti şi se pa -
ratişti, rasişti şi anarhişti, fie că sunt din zona Americii Latine (Sandero Luminoso, Tupak
Amaru, din Peru, Forţele Armate Revoluţionare, din Columbia, etc.), din Orientul Mijlociu
(Hamas, Brigăzile Martirilor Al-Aqsa, Hezbollah, Jihadul Islamic Palestinian, Mişcarea Ka-
hane etc.), din Europa (Armata Corsicană, Mişcarea bască E.T.A. etc.) sau din Asia (Armata
Roşie Japoneză, Tigrii Eliberării din Tamil Elam etc.), Internetul ocupă un loc aparte.
Grupurile neonaziste au fost printre primele care au descoperit, din anii ‘80, avantajele comu-
nicării pe Internet (reţeaua Thulenetz). Luarea de ostatici operată în Peru la Ambasada Japoniei
de către MRTA, în 1996-1997, a făcut obiectul unei largi mediatizări. Organizaţiile islamice
au recurs pe larg la această posibilitate (Voicu, 2008). Asocierea studenţilor islamişti uniţi din
Europa are astfel un website Internet accesibil doar membrilor săi (www.tawheed.org).
Un recent studiu, întins pe durata a şase ani de zile, susţine faptul că organizaţiile teroriste şi
susţinătorii acestora au utilizat toate mijloacele pe care Internetul le oferă pentru a recruta noi

JIHADUL ELECTRONIC ŞI 
ŢINTELE “LEGITIME”

95

Chestor general de poliţie, prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
Secretar de stat - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Comisar şef, conf. univ. dr. Nicolae RADU
Consilier - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative



membri, pentru obţinerea de fonduri şi pentru lansarea unei “campanii a fricii“ la nivel mon-
dial. Website-ul acestei mişcări a fost vizitat de peste 200.000 de ori între decembrie 1996 şi
mai 1999. Reţelele de comunicaţii, anonime şi discrete, sunt o bună piaţă (Weimann, 2003).
În aceste condiţii, pentru a combate eficient terorismul, simpla suprimare a utilizării instru-
mentelor lor virtuale nu este suficientă.

Potrivit îndrumării lui Al-Zawahiri, jihadiştii îşi folosesc, în prezent, experienţa în ceea
ce priveşte tehnologia informaţiei, pentru a a-şi dezvolta posibilităţile media jihadiste. Cel
mai eficient efort depus îl reprezintă postul de televiziune al Statului Islamic Irak (ISI)
aparţinând al-Qaeda, disponibil pe website-ul YouTube77. Contul ISI pe YouTube a fost rea -
lizat în luna ianuarie 2007, având doar 40 de persoane înscrise, dar cu peste 7.000 de vizionări.
website-ul conţine un număr mare de înregistrări video cu atacuri ale insurgenţilor împotriva
Coaliţiei şi a forţelor de securitate irakiene locale, precum şi discursuri emoţionante ţinute de
purtătorii de cuvânt ISI, prin care aceştia fac apel la potenţialii jihadişti pentru a se alătura
forţelor al-Qaeda din Irak. 

În prezent, cu ajutorul canalului TV de pe website-ul YouTube, precum şi a altor web-
site-uri gazdă, al-Qaeda s-a asigurat că anunţurile sale vor ajunge la susţinătorii săi fără a
exista riscul de a fi interceptate (Voicu, 2008). Pe forumuri jihadiste au fost vehiculate aspecte
menite să certifice existenţa liderului “Statului Islamic Irak“ (ISI), cunoscut sub numele de
Abu Omar Al-Baghdadi, în condiţiile în care, la nivelul presei, a fost deseori prezentat drept
un personaj fictiv. 

Astfel, au fost invocate ştiri difuzate de postul de televiziune “Al-Arabiyah“ pe marginea
acestui subiect, apreciate ca fiind contradictorii (SRI, iunie 2008). Deşi anunţase anterior că
deţine dovezi care atestă faptul că liderul terorist nu este un personaj real, sursa de presă a
prezentat fotografii ale acestuia. Este posibil ca aceste mesaje să aibă ca scop consolidarea
imaginii organizaţiei de principală forţă a Jihadului în Irak, în condiţiile în care reprezentanţi
ai terorismului sunnit, printre care şi gruparea “Hamas-Irak“, au susţinut că Abu Omar Al-
Baghdadi este o invenţie a ISI, menită a crea impresia originii sale irakiene, circumscris cam-
paniei de combatere a criticilor conform cărora agenda “Statului Islamic Irak“ ar depăşi
graniţele acestei ţări.

O cercetare sumară a Internetului evidenţia, în anul 1998, că aproximativ jumătate din
cele 30 de grupări recunoscute ca “organizaţii teroriste străine“, prin “US Antiterrorism and
Effective Death Penalty Act“ (1996) operau pe website-uri de tipul: “assam.com“, “almuhra-
jiroun.com“, “Qassam.com“, “Jihadunspun.net“, “Jahad.net“ sau “Alsaha.com“ etc. Dacă în
anul 2000 erau identificate 20 website-uri jihadiste, în cursul anului 2005, numărul acestora
era de circa 4.800, cu locaţii situate în Iran, Canada, Statele Unite, Olanda, Liban, Rusia,
Hong Kong şi Marea Britanie (www.smitson.org/newcentury/ppt/Atran_Senate.ppt). Numărul
acestora a explodat mai ales după începerea războiului din Irak, multe din grupările insurgente
de acolo având website-uri şi interfeţe pentru trimiterea mesajelor, ceea ce îi ajută să-şi
menţină activă reţeaua (Weimann, 2004, după Chiru, 2007). Rebelii ceceni au fost primii care
s-au adaptat la valoarea noii tehnologii (Lewis, 2006), urmaţi fiind de organizaţia Lashkar-e-
Taiba, din Pakistan. 

Talibanii îşi difuzează astfel ideologia pe un website propriu, considerând că mediile de
informare occidentale nu o vor difuza sau dacă o vor face ea va fi distorsionată (www.Tali -
ban.org). Islamiştii algerieni comunică şi ei cu simpatizanţii prin Internet. FIS a utilizat de
exemplu serviciile agenţiilor de presă islamiste, printre care se numără MSANEWS, unde

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008

96



sunt reproduse comunicatele sale. HAMAS este unul dintre cei mai prolifici utilizatori de In-
ternet (Voicu, 2008). MSANEWS furnizează lista website-urilor Internet unde pot fi găsite co-
municatele sale (Assabeel On-line) şi cele ale aripii sale militare (www.palestine-info.org).

Restrângând aria analizelor întreprinse la un studiu meritoriu (Stanciu, 2005; Carafano,
Weitz, 2008), organizaţiile jihadiste utilizează Internetul pentru:

• Propaganda şi formularea cererilor: grupările teroriste acuză limitările impuse li ber tăţii
de expresie şi pledează cauza camarazilor închişi pe motive politice de diferite re gi -
muri, teme de mare rezonanţă în rândul publicului democrat din Occident.

• Strângere de fonduri prin organizaţii caritabile, organizaţii neguvernamentale şi in-
stituţii financiare.

• Recrutare şi mobilizare: organizaţiile teroriste culeg informaţii despre vizitatorii
frecvenţi ai website-urilor şi îi contactează. Chat – room-ul, Internet-café, şi buletin
board sunt cele mai vizate. Ulterior, relaţia funcţionează în dublu sens, susţinătorii
oferindu-şi serviciile prin Internet.

• Instruire: numeroase website-uri oferă ghiduri şi manuale de utilizare a unor sub-
stanţe otrăvitoare, materiale explozive.

• Comunicarea şi coordonarea dintre membrii operativi şi adepţi şi planificarea ata -
curilor teroriste: website-uri specializate, chat room-uri şi poşta electronică sunt din
ce în ce mai mult utilizate pentru transmiterea instrucţiunilor, cunoştinţelor şi datelor
tehnice necesare planificării şi executării acţiunilor teroriste. Două celule teroriste din
Florida şi Canada, care au fost recent desfiinţate, îşi transmiteau mesajele direct prin
Internet. Nu lipsit de semnificaţie este şi faptul că organizaţia Al-Qaeda, dar şi alte
reţele transnaţionale se bazează masiv pe Internet pentru a comunica cu membrii lor
operativi. Mesajele organizaţiei apar pe circa 6.000 de website-uri web (Carafano,
Weitz, 2008).

• Dezinformarea – emiterea unor ameninţări sau a unor imagini pentru a inspira sen-
timentele de teamă, lipsa de apărare şi oroarea; un exemplu este dat la data de
25.05.2008: pe website-ul jihadist “Al-Ekhlass“ (utilizat frecvent de “Al-Qaeda“) a
fost postat un material video, cu durata de 39 de minute, intitulat “Jihadul Nuclear
– Teroarea supremă“. În partea introductivă a mesajului a fost formulată o ameninţare
la adresa Statelor Unite, potrivit căreia “acestea vor fi, în curând, ruinate de un atac
nuclear dezastruos“ (SRI, mai 2008). Materialul mai cuprinde o compilaţie de frag-
mente din emisiuni difuzate de televiziuni occidentale (“BBC World“/Marea Bri-
tanie) şi mesaje ale liderilor “Al- Qaeda“, Ossama ben Laden şi Ayman Al-Zawahiri,
axate pe problematica armelor de distrugere în masă. Totodată, au fost inserate:
pasaje dintr-un edict religios (Fatwa), care se referă la posibilitatea utilizării acestor
mijloace de luptă în Jihad; imagini cu atentatele de la 11.09.2001, din SUA, şi de la
07.06.2005, din Marea Britanie. O combinaţie criptică de litere şi cifre (precum: 2B-
68-aP-7m-(9)), care apar pentru câteva secunde, fără a fi însoţite de explicaţii. Având
în vedere că, potrivit unor analişti în domeniul terorismului, nu există date care să
ateste pregătirea, de către entităţi teroriste, a unor atacuri cu arme de distrugere în
masă, mesajul se înscrie, probabil, în seria acţiunilor propagandistice de terorizare
a Occidentului (SRI, iunie 2008).

• Strângerea de informaţii : infrastructura pentru transport, centrale nucleare, porturi,
aeroporturi, clădiri publice etc. Departamentul Securităţii Naţionale (DNS) admi -
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nistrează un website protejat cu parolă denumit TRIPWIRE, care oferă informaţii
privind modalitatea de combatere a mijloacelor explozive improvizate;

• Asumarea unor atentate comise; pentru a-şi evidenţia contribuţia la “Jihadul antiocci -
dental“, gruparea “Brigăzile Jund Al-Yemen“, afiliată reţelei “Al-Qaeda“, a reven-
dicat o tentativă de atentat cu bombă, derulată la data de 30.04.2008, şi care, potrivit
afirmaţiilor acesteia, a vizat Ambasada Italiei la Sana’a (SRI, iunie 2008). Conform
organizaţiei, operaţiunea teroristă a urmărit “alungarea infidelilor din Peninsula Ara-
bică, unde se află lăcaşurile sfinte ale Islamului, precum şi răzbunarea tuturor musul-
manilor care sunt victime ale campaniei mondiale a cruciaţilor“; preponderenţa
mesajelor axate pe jihadul îndreptat împotriva forţelor “infidelilor“ şi/sau a forţelor
apostate este relevată şi de către Al-Tajdid, un forum de limbă arabă, cu sediul la
Londra.

Urmare a interesului manifestat faţă de subiectele enunţate, în perioada 7-8 iulie 2006,
vizitatorii noi şi cei existenţi deja pe forum (Documentar UNAP, 2007) au fost organizaţi pen-
tru discuţii, pe grupuri tematice. Temele principale erau reprezentate de ştirile despre Jihad şi
liderii mişcărilor jihadiste. Ştirile pentru această perioadă au inclus un buletin “de recoltă ji-
hadistă“ despre evenimentele din Irak, o actualizare a “vocii din Caucaz”, o culegere a celor
mai recente declaraţii ale Consiliului Shura al Mujahedinilor irakieni, o declaraţie din partea
Bri găzilor Al-Quds, anunţul doborârii unui elicopter american în Irak şi prezenta “esca droa -
ne le morţii“ din Irak. Pe linia acţiunilor de sporire a vizibilităţii sale mediatice, gruparea
“Ansar Al-Islam“ a anunţat înfiinţarea unui centru de presă propriu, numit “Al- Ansar“ (SRI,
iunie 2008). Demersul a fost prezentat drept “un răspuns la schimbările survenite în modul de
derulare a războiului, datorită noilor strategii abordate de către «inamic», focalizate pe mass-
media, pentru a compensa eşecurile înregistrate pe câmpul de luptă“.

Ca şi multe alte organizaţii, grupurile teroriste utilizează Internetul pentru obţinerea de
fonduri financiare. Organizaţia Al-Qaeda, de exemplu, a depins în mare măsură de donaţii, iar
obţinerea de fonduri este bazată pe existenţa unei reţele extinse de fundaţii de caritate, orga-
nizaţii non-guvernamentale şi alte instituţii financiare, care folosesc website-urile şi Internetul
pentru discuţii on-line şi pentru activităţi de tip forum.

De asemenea, luptătorii ceceni din regiunea separatistă rusă au utilizat Internetul pentru
publicarea conturilor lor bancare, în care simpatizanţii ar fi putut contribui cu diverse sume.
Un alt exemplu este faptul că în decembrie 2001, Guvernul SUA a confiscat bunurile unei in-
stituţii de caritate cu sediul în Texas, datorită legăturilor menţinute prin intermediul Interne-
tului cu organizaţia Hamas.

Prin intermediul paginilor web, organizaţiile naţionaliste (Jihadul Islamic Palestinian,
Brigada Martirilor Al-Aqsa, Baloh Mujahedin etc.) şi separatiste (Organizaţia separatistă bască
E.T.A. – Eusdaki Ta Askatasuna, Partidul Muncitoresc Kurd – P.K.K., din Turcia, Armata de
eliberare a Kosovo etc.) şi-au permanentizat legăturile prin schimburi de informaţii, precum
o serie de hărţi ale zonelor aflate în dispută, şi discuţii privitoare la justificări teologice ale ji-
hadului sau celebrarea teroriştilor kamikaze. Cu ajutorul Internetului se menţin nu numai legă-
turile între membrii aceluiaşi grup terorist, dar şi legăturile cu organizaţiile situate geografic
la mare distanţă.

În acest sens, zeci de website-uri care promovează terorismul în numele jihadului, ajută
teroriştii din zone depărtate unele de altele, de exemplu Cecenia şi Malaezia, să menţină un
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schimb de idei şi de informaţii practice privind constituirea unor structuri sau celule teroriste,
modalităţi de realizare a atentatelor sau informaţii despre posibile rute de transport. Astfel,
“Manualul Mujahedinilor“ de fabricare a otrăvurilor este un manual on-line distribuit pe scară
largă, în care sunt cuprinse instrucţiuni detaliate referitoare la modul de fabricare artizanală a
diferitelor tipuri de arme (http://www.washingtonpost.com). 

Investigatorii britanici au găsit în casa teroristului arab Abu Hamza “Enciclopedia Ji-
hadului Afgan“, un manual al “teroristului perfect“, în care aspiranţii sunt instruiţi unde să
pună bombe: Turnul Eiffel din Paris, Big Ben-ul din Londra şi Statuia Libertaţii din New
York. În prezent, Abu Hamza este anchetat de Curtea de Justiţie de la Londra pentru că a in-
stigat la crimă împotriva evreilor şi a nemulsumanilor în cadrul unor reuniuni publice. La el
acasă au fost descoperite cele zece volume, unele postate şi pe website-urile jihadiste, cu “în-
văţături pentru terorişti“. Conform acestui manual, teroriştii care doresc să obţină însă un
număr foarte mare de victime umane sunt îndemnaţi să plaseze bombe în locurile aglomerate.
Principalele ţinte sunt Turnul Eiffel din Paris, Big Ben-ul din Londra şi Statuia Libertăţii din
New York. La acest capitol intră stadioanele de fotbal, aeroporturile, muzeele sau staţiile nu-
cleare din diferite părţi ale lumii. Cele zece volume au fost scrise între 1989 şi 1999 şi se pare
că iniţial erau dedicate exclusiv afganilor. Cartea oferă informaţii detaliate despre modul în
care acţionează serviciile secrete, despre modul cum pot fi construite dispozitive explozive şi
despre cum se poate pregăti un asasinat.

Surprinzător sau nu este şi faptul că liderii Al-Qaeda au încercat să pună bazele unei bi -
blioteci on-line, în timp ce eventualii noi recruţi au acces la un forum de discuţii denumit
QALAH, unde puteau găsi cele mai recente informaţii legate de hacking într-o zonă de discuţii
elocvent denumită jihadul electronic (Rollins, Wilson, 2007). Considerând şi aceste aspecte,
Internetul a devenit, din ce în ce mai mult “un forum pentru grupările teroriste sau teroriştii
individuali“ (Stancu, 2000).

Teroriştii au demonstrat că deţin nu numai abilităţile necesare pentru a derula activităţi
de marketing on-line, dar şi că sunt în măsură, prin navigarea pe Internet, să obţină şi ulterior
să beneficieze de informaţia existentă pe paginile de web disponibile pe întregul mapamond.
Conform celor declarate de către Secretarul Departamentului de Apărare al SUA, Donald
Rumsfeld, un manual de pregătire al organizaţiei teroriste Al Qaeda, recuperat din Afganistan,
explică cititorilor săi următoarele: “Folosiţi sursele publice de informare în mod deschis, fără
a recurge la metode ilegale, acestea vă vor da posibilitatea să adunaţi cel puţin 80 % din in-
formaţiile necesare referitoare la duşmani“ (Weimann, 2004).

În acest cadru, Suleyman Anil, şeful NCIRC - NATO Computer Incident Response Ca-
pability (departament responsabil cu protejarea Alianţei de ciber-atacuri), a avertizat că orga-
nizaţia tratează ameninţarea războiului cibernetic la fel de serios ca şi riscul unui atac cu
rachete. Acesta a subliniat, totodată, că spionajul on-line şi terorismul prin Internet reprezintă,
în momentul de faţă, unele dintre cele mai mari pericole pentru securitatea globală, iar un atac
hotărât asupra infrastructurii informatice a unui stat este în prezent imposibil de oprit
(www.guardian.co.uk ). 

Astfel, Forţele Aeriene din cadrul Departamentului Apărării al SUA prezintă o
schemă a componentelor războiului informaţional (Muscalagiu, 2008) dus împotriva teroris-
mului ca mijloc de propagare a ideilor sale “revoluţionare“ de infestare şi îndoctrinare a opiniei
publice prin mijloace electronice de informare în masă, televiziunea prin satelit şi Internet
(vezi schema din pag 100 n.red.).
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Summitul NATO de la Bucureşti, din 2 - 4 aprilie 2008, a avut încă un motiv în plus să
aducă în discuţie un plan de acţiune şi reacţie pentru situaţia ipotetică dar posibilă a unui atac
informatic îndreptat împotriva unui stat membru (www.crime-research.org). Acest lucru este

cu atât mai important, cu cât nu poate fi neglijat nici faptul că în cadrul operaţiunilor organi-
zaţiei Al Qaeda, de exemplu, Internetul a fost intens utilizat pentru planificarea şi coordonarea
atacurilor de la 11 septembrie 2001 (Andreescu, Albu, 2008).

Astfel, mii de mesaje codate, postate într-un spaţiu special desemnat al unui website, au
fost descoperite de oficialii federali americani cu ocazia arestării lui Abu Zubaydah, cel care
a fost considerat creierul acţiunii în care au fost distruse clădirile World Trade Center şi în care
şi-au pierdut viaţa peste 3.000 de persoane. 

Bilanţul EUROPOL arată că în cursul anului 2007, în nu mai puţin de 15 ţări din UE au
fost reţinuţi circa 700 de suspecţi de terorism, în principal islamişti.

Surprinzător sau nu, de reţinut este faptul că din cele 498 de atentate înregistrate, doar
patru au avut legătură cu militanţii islamişti, 424 fiind comise de către separatiştii corsicani
şi basci, respectiv Frontul Corsican de Eliberare Naţională şi Organizaţia bască ETA.

Chiar dacă cifrele din raportul EUROPOL susţin descreşteri semnificative ale ameninţării
fundamentalismului islamic în Europa, viziunea nu este împărtăşită de toate capitalele eu-
ropene. Să fie vorba doar de o prejudecată?

În Raportul privind situaţia şi tendinţele terorismului în Uniunea Europeană, postat pe
website-ul “NEFA Foundation“, din SUA, pericolul de a fi comise atentate teroriste în Europa
este mai mare decât oricând. Potrivit Biroului Federal German pentru Combaterea Criminali-
tăţii (BKA) şi Oficiului Federal pentru Apărarea Constituţiei, serviciul de informaţii interne,
HEZBOLLAH-ul libanez dispune de logistica necesară pentru a comite în Germania atentate
de mare amploare asupra populaţiei civile şi a obiectivelor de importanţă strategică. Conform
aceloraşi surse, asociate “surselor de informare deschise“ furnizate de către serviciile interne
de informaţii, “900 de membrii Hezbollah, prezenţi în Germania, ar putea fi mobilizaţi în
orice moment pentru comiterea de acţiuni teroriste“. Ce poate să însemne acest lucru?
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Atacuri teroriste în Germania sunt prognozate şi din partea militanţilor islamişti instruiţi
în Pakistan şi Afganistan. Joerg Zierke, directorul Biroului Federal German pentru Combaterea
Criminalităţii (BKA) declara că “peste 50 de militanţi islamişti au părăsit Germania cu desti-
naţia taberele de antrenament din Pakistan şi Afganistan operate de talibanii Al-Qaeda şi Uni-
unea Jihadului Islamic (IJU) din Uzbekistan. Să fie vorba de o reconfigurare a terorii? Care
vor fi urmările lor în continuare în viaţa internaţională?

Vom asista în următorii ani la o accentuare – foarte posibil chiar accelerată – de noi aten-
tate teroriste sintetice, a acestor planuri globaliste de transformare a întregii planete într-o
mare închisoare condusă de un guvern mondial, astfel încât puterea va sta în mâinile a câtorva
oameni fără ca populaţia să poată să facă ceva în această privinţă?

Istoria demonstrează, şi nu o singura dată, că orice este posibil. Aşa cum şi Uniunea
Europeană a fost un plan demult gândit, în principal de grupul Bilderberg, la fel şi Uniunea
Nord-Americană a luat fiinţă în martie 2005 prin ceea ce se cheamă Parteneriatul de Prosperi-
tate şi Securitate semnat de preşedinţii SUA, Canada şi Mexic, evitând supervizarea congre-
sului, iar în 2010 se aşteaptă apariţia monezii unice Amero. 

În mod cert vom asista la presiuni din ce în ce mai multe asupra Iranului şi, aşa cum am
preconizat – confirmate de întâlnirea Bilderberg şi de oficialităţile SUA – aceasta va consta
doar din atac aerian asupra obiectivelor principale din Iran, fără o invazie terestră, întrucât în
Iran sunt foarte multe interese europene, ruse, chineze şi ale altor ţări (Dorneanu, 2007). Sunt
sceptic asupra viitorului… vom vedea accentuarea altor pericole gen: încălzirea globală,
asteroizi şi.. de ce nu… ultima carte, o falsă ameninţare extraterestră, aşa cum avertiza
Wernher von Braun (părintele programului spaţial american şi directorul NASA) în 1972.

Ca reacţie la aceste dezvoltări de situaţie, din ce în ce mai mulţi oameni se trezesc şi rea-
lizează situaţia actuală mondială. Un rezultat concret şi un criteriu de anticipare a situaţiilor
de risc din partea organizaţiilor teroriste este reprezentat de constituirea, în cadrul Serviciului
Român de Informaţii, a Centrului Naţional CYBERINT. 

Cu misiunea asigurării capabilităţilor de prevenire, protecţie, reacţie şi management al
consecinţelor în situaţia unor atacuri cibernetice, Centrul oferă platforma de colaborare a in-
stituţiilor din cadrul sistemului de securitate naţională cu responsabilităţi în domeniu şi inter-
faţa de cooperare cu structurile similare din cadrul NATO. 

În loc de concluzie finală
Chiar dacă scopul general al terorismului contemporan este de a dezmembra societatea,

ordinea de drept existentă şi legitimarea unor alte “surse ale puterii“, printr-un export de haos
şi teroare, cu toate acestea nu trebuie neglijat faptul că se impune mai mult decât oricând
aflarea unui consens la masa dialogului privind conceptualizarea terorii.

Terorism nu înseamnă numai Osama Ben Laden, terorism islamic sau, potrivit surselor
mass-media, acţiunile SUA în Irak. Fie că ne gândim doar la motivaţii economice, politice sau
de ordin mental, terorismul înseamnă mult mai mult. Înseamnă frământările unui început de
mileniu III, înseamnă interese multiple şi chiar încercări repetate de redistribuire a sistemului
de forţe la nivel mondial. Înainte de toate, în accepţiunea ex-preşedintelui SUA, Bill Clinton,
terorismul înseamnă partea întunecată a globalizării care divide lumea în bogaţi şi săraci, pro-
movează competiţia, dar şi conflictele, alimentează sentimentele de ură, alienare şi durere“.
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Fără să insistăm asupra temelor dezbătute, ne rezumăm numai la a privi Europa ca pe un
veritabil teatru de acţiune ce porneşte din Urali şi se întinde până la Atlantic. Terorismul este
departe de se a fi încheiat, dimensiunile sale fiind comparabile cu cele ale unui război al vi-
itorului. Care este miza şi ce interese sunt amestecate în acest sinistru joc? Să fie vorba doar
de un conflict între civilizaţii? Înseamnă Vestul civilizaţie iar lumea arabă înseamnă petrol?

Sunt întrebări ale căror răspunsuri pot deschide noi posibilităţi de înţelegere a Islamului,
respectiv a Jihadului contra Terorism, parte din acestea fiind prezentate şi în lucrarea “Jihadul
Islamic“, recent editată.
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“INFORMAŢIA [..] înseamnă putere de cea mai înaltă calitate”.
(parafrază după ALVIN TOFFLER)

Introducere
Războiul modern nu mai vizează distrugerea totală a adversarului, ci încearcă să evite

epuizarea resurselor celui învins. O asemenea soluţie creează probleme ulterioare deosebit de
dificile pentru învingători, cărora le-ar reveni astfel în totalitate responsabilitatea reconstrucţiei
“noii cuceriri”, fără însă a beneficia de cooperarea unora dintre forţele politice şi militare exis-
tente şi de infrastructura spaţiului respectiv.

Într-un astfel de context tensionat şi complex, securitatea fiecărui stat, precum şi a co-
munităţii internaţionale, în ansamblu, depinde nu atât de capacitatea de reacţie şi adaptare, cât,
mai ales, de capacitatea de anticipare şi de acţiune pro-activă. Într-o lume complexă, dinamică
şi conflictuală, aflată în plin proces de globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore
de evoluţie a lumii şi a modului în care fiecare entitate are şansa să devină parte activă a
acestui proces este o condiţie esenţială a progresului. La fel de importante sunt şi cunoaşterea,
înţelegerea şi evaluarea corectă a proceselor interne, a gradului de coeziune socială, a capaci tăţii
de mobilizare pentru realizarea unor proiecte naţionale.

În acest sens, în toate conflictele militare moderne s-au căutat soluţii de identificare şi
dezvoltare a cooperării cu segmentul spectrului politic “necompromis” în perioada anterioară,
care să poată fi “ajutat” să câştige şi să menţină puterea.

Indiferent de perspectivă, războiul va rămâne, probabil, mereu, o situaţie limită a com-
portamentului omenesc, un paradoxal modus vivendi. Înainte de a fi un modus vivendi, războiul
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trebuie să fie supus unui modus cognoscendi, întrucât nu se poate apela la el atâta vreme cât
nu i se cunosc cauzele, filozofia şi fizionomia, implicaţiile şi – mai ales – efectele.

România, în calitate de stat care contribuie la dezvoltarea civilizaţiei euroatlantice, par-
ticipant activ la noua construcţie europeană, promovează, protejează şi apără democraţia, res-
pectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi acţionează în conformitate cu
prevederile dreptului internaţional, pentru accelerarea modernizării şi dezvoltării sale eco-
nomice şi sociale, asigurarea unui standard de viaţă european şi afirmarea identităţii naţionale.

Războiul bazat pe efecte 
din perspectiva analizei de “intelligence”
Se discută astăzi despre războiul (conflictul) asimetric, ce pare a fi un război al umbrelor,

un război primitiv (de cele mai multe ori, nejustificat) al celui slab împotriva celui puternic,
în care cel puternic respectă regulile şi principiile conflictului, normele de drept şi întreaga le -
gislaţie internaţională, iar cel slab are iniţiativă strategică şi toate mijloacele pentru a-l pune
pe cel puternic în dificultate, deoarece el nu respectă nicio regulă. Războiul (conflictul) asi-
metric este identificat cu gherila, terorismul, revoluţia armată, precum şi cu alte forme prin
care o parte a populaţiei sau o parte a “actorilor” lumii luptă pentru ceea ce consideră că li
se cuvine.

Conflictul asimetric nu este asimetric numai pentru unii şi disproporţionat sau normal
pentru alţii, ci este asimetric pentru toată lumea, având în vedere că de o parte a axei se află
înalta tehnologie, capacităţile de intelligence, politicile, doctrinele şi strategiile care funda-
mentează războiul bazat pe reţea, războiul preemtiv1, războiul preventiv, realizarea de alianţe
şi coaliţii, controlul pieţelor şi resurselor, în timp ce, de cealaltă parte, se află politicile, doc-
trinele şi strategiile de ripostă adecvată, care folosesc la maximum vulnerabilităţile societăţii
înalt tehnologizate şi pe cele care pot fi create sau induse.

Astfel, tehnologia performantă de astăzi a permis apariţia unor noi tipuri de operaţii:
războiul bazat pe reţea şi războiul bazat pe efecte. În timp ce prin războiul bazat pe reţea
spaţiul luptei devine nelimitat şi timpii de reacţie tind spre instantaneu, prin includerea într-
un “infospaţiu” unic al sistemelor de senzori, execuţie şi decizie, prin satisfacerea unor
condiţionări de natură preponderent politică (prezenţa militară în alte ţări, probleme de survol
şi de interpretare a acordurilor şi tratatelor internaţionale), în războiul bazat pe efecte ad-
versarul, monitorizat pe orizontală şi pe verticală, este privit ca o comunitate de civili şi mili-
tari, împotriva căreia se acţionează sinergic, selectiv şi nuanţat, cu instrumente politice,
economice, financiare, cu cele de operaţii informaţionale, psihologice, dar şi cu capabilităţi
militare.

Dacă în etapa desfăşurării acţiunilor armate, gradul de implicare a structurilor militare în
spectrul operaţional joacă un rol predominant, în etapele post-conflict (de asigurare a secu-
rităţii, de stabilizare şi chiar de reconstrucţie), componenta militară are un rol diminuat, în
comparaţie cu cel al altor structuri şi agenţii implicate. Aşa cum au demonstrat operaţiile “Al-
lied Force” în Kosovo, “Enduring Freedom” în Afganistan şi “Iraq Freedom” în Irak, con-
siderarea superiorităţii militare la nivelurile strategic sau operaţional este inadecvată atunci
când este comparată cu alţi factori, cum sunt voinţa de a lupta a inamicului sau caracteristicile
mediului. Din experienţa conflictelor din primii ani ai mileniului trei se constată faptul că în
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teatrul de operaţii acţionează o alianţă (coaliţie) internaţională, a cărei eficienţă în a face faţă
viitoarelor provocări se bazează pe abilitatea de transformare a propriilor capabilităţi pentru
a reuşi în mediul complex pe care urmează să-l stabilizeze din punct de vedere militar, politic,
economic şi social. Această abordare a operaţiilor va necesita utilizarea integrată a tuturor in-
strumentelor de putere ale Alianţei (forţa de distrugere, descurajare armată, dar şi compo-
nente de reconstrucţie, sprijin civil, suport politic şi logistic pentru autorităţile locale) în
scopul creării efectelor care vor conduce la rezultatele scontate. Acest tip de abordare trebuie
să conducă la diminuarea pierderilor umane şi materiale din partea Alianţei şi la obţinerea
unor efecte de durată.

Pentru realizarea dezideratelor operaţiilor bazate pe efecte, rolul primordial îl are asigu-
rarea Alianţei (Coaliţiei) cu produse de informaţii (intelligence), care să acopere întregul spec-
tru antropologic, militar, politic, economic, social, cultural etc. Modul de planificare şi
desfăşurare a operaţiilor, concentrate pe realizarea stării finale (end-state) care se doreşte a fi
atinsă, se bazează întru totul pe informaţiile care asigură o înţelegere exhaustivă a “atmosfe -
rei” în care se desfăşoară operaţia militară. Viziunea Comitetului Militar al NATO referitoare
la operaţiile bazate pe efecte este prezentată în documentul MCM – 0052 – 2006. În paragraful
“Comprehensive Political Guidance” se afirmă că “într-un mediu de securitate global şi aflat
în evoluţie este necesară în practică o strânsă cooperare şi coordonare cu organizaţiile in-
ter naţionale, fiecare îndeplinindu-şi rolul propriu, roluri interconectate în prevenirea şi mana-
gementul crizelor.”2 În concepţia războiului bazat pe efecte este necesară parcurgerea a patru
etape:

a) dezvoltarea bazei de date referitoare la cunoaşterea ariei de operaţii (knowledge de-
velopment);

b) planificarea şi organizarea operaţiilor;
c) executarea acţiunilor;
d) analiza post-acţiune, bazată pe informaţii privind efectele îndeplinirii misiunii (end-

state).
Războiul/conflictul bazat pe efecte poate fi organizat la toate nivelurile acţiunii militare:

la nivel tactic ar putea reprezenta utilizarea violenţei armate asupra punctelor critice ale ad-
versarului (inclusiv a celor de natură nonmilitară), la nivel operativ ar putea însemna descu-
rajarea adversarului din teatru prin exploatarea superiorităţii terestre, aeriene, navale şi
cosmice, în timp ce la nivel strategic ar putea consta în integrarea tuturor resurselor necesare
în efortul de război (economice, financiare, militare). Se urmăresc efecte directe şi indirecte
concrete, care să influenţeze comportamentul autorităţilor, care vor fi obligate să cedeze, fiind
evident că nu orice actor politic poate spera să realizeze circumstanţele favorabile desfăşurării
unei asemenea operaţii3.

Operaţiile bazate pe efecte – abordări 
conceptuale în “intelligence”
Gestionarea cu succes a “provocărilor” securităţii naţionale depinde de strategia militară

şi de abilitatea forţelor armate de a obţine efectele dorite prin introducerea în doctrine a con-
ceptului operaţional – Operaţii Bazate pe Efecte (OBE/EBO/EBAO)4 .

În acest context, OBE pot fi definite ca seturi de acţiuni coordonate şi direcţionate în
scopul modelării/transformării într-un mod favorabil a comportamentului actorilor (prieteni,

107

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008



inamici şi neutri) pe timp de pace, în situaţii de criză/război şi atingerii unei stări de finalitate
(end-state). Elemente ale conceptului operaţional OBE au fost folosite pentru prima oară de
strategul chinez SUN TZÎ - care le-a aplicat prin organizarea de blocade, asedii, acţiuni de
evitare a contactului direct şi de înşelare, acţiuni de subversiune şi alte metode, care nu pre-
supuneau confruntarea armată.

Operaţiile bazate pe efecte trebuie să exprime cel mai bine ideea că succesul unui conflict
armat poate fi evaluat prin prisma rezultatelor şi nu a distrugerilor, şi că, în realitate, dis-
trugerea unui inamic nu a fost decât o metodă pentru atingerea unei finalităţi strategice, nu un
scop în sine. Planificarea bazată pe efecte se aplică dincolo de spectrul conflictului, de la ope-
raţii la scară mică la un teatru de operaţiuni.

Pentru a se realiza o “înţelegere completă a mediului/atmosferei” în care se va desfăşura
operaţia militară este necesară participarea tuturor elementelor unui comandament, colabo-
rarea cu diferite structuri de informaţii ale actorilor prezenţi în zona de conflict sau post-con-
flict, precum şi cu cele naţionale, partenere, aliate sau centre de excelenţă neguvernamentale.
O “comunitate de informaţii a alianţei/coaliţiei” astfel formată este crucială pentru o primă
etapă a OBE. Cooperarea poate identifica elemente importante referitoare la sistemul relaţional
de tip fizic, funcţional sau comportamental al entităţilor sistemului care se doreşte a fi controlat
de alianţă/coaliţie. Entităţile pot fi oameni, elemente de infrastructură, forţe militare, informaţii
etc. Analiştii din “intelligence” pot identifica relaţiile şi legăturile de tip comportamental,
fizic sau funcţional dintre elementele sistemului aflat în studiu şi, implicit, pot identifica cen-
trele de greutate şi punctele tari pentru a se putea influenţa comportamentul sistemului (figura
nr. 1) în sensul dorit, pentru a se obţine efecte.

În aceste condiţii, structura de informaţii va alimenta comanda Alianţei/Coaliţiei cu in-
formaţii care răspund la necesităţile “clasice” militare de nivel tactic, operativ şi strategic, dar
vor acoperi şi alte zone de interes, pentru a sprijini efectele din spectrul politic, economic şi
social. În această abordare, structura de informaţii nu va suferi schimbări, elementul de
noutate apare în spectrul naturii informaţiilor şi al produselor diseminate.

Produsele de informaţii, de exemplu, sunt vitale pentru planificarea şi desfăşurarea de
operaţii informaţionale (Info Ops), dar şi pentru contracararea celor desfăşurate de forţele
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opozante (“inamic” în accepţia terminologiei EBAO). Reţelele teroriste, anarhiste şi extre -
miste pot face uz de mass-media pentru amplificarea nemulţumirilor şi a turbulenţelor prin
desfăşurarea de campanii de informare care exercită presiune asupra aliaţilor. Alianţa/Coaliţia
se poate aştepta ca, în desfăşurarea operaţiilor pe perioade mai lungi, în unele regiuni, media
indigenă să concureze cu media internaţională pentru influenţarea percepţiilor locale sau in-
ternaţionale. Scopul ar putea consta în menţinerea iniţiativei de către cei care vor influenţa efi-
cient “atmosfera” sau modul de înţelegere a conflictului sau crizei.

Un alt domeniu de interes pentru produsele de informaţii poate fi conflictul asimetric, din
ce în ce mai sofisticat, asociat cu accesul la tehnologii avansate, care poate produce efecte dis-
proporţionate. Pe măsură ce accesul la tehnologii este tot mai răspândit, cresc posibilităţile ca
potenţialii adversari să dezvolte mijloace neconvenţionale eficiente, care să fie utilizate îm-
potriva naţiunilor Alianţei/Coaliţiei. În aceste condiţii, proliferarea armelor de distrugere în
masă de către un număr crescând de actori statali şi non-statali constituie un domeniu de in-
teres.

Conceptul multidimensional de securitate implică concentrarea pe roluri de prevenire a
conflictelor, managementul crizelor, managementul consecinţelor, menţinerea păcii, im-
punerea păcii, sprijin al păcii, răspuns la dezastre şi asistenţă umanitară. Acestea lărgesc şi mai
mult aria de interes informativ şi conferă Alianţei un rol activ sporit în managementul crizelor.
Deoarece complexitatea ameninţărilor şi riscurilor este în creştere, eforturile de anticipare
şi acţiunile de prevenire întreprinse în timp util pentru împiedicarea sau evitarea crizelor/con-
flictelor vor îmbunătăţi capacitatea de răspuns eficient.

Culegerea, analiza, diseminarea şi punerea în comun a informaţiilor se constituie în
factori critici de anticipare şi, pe cât posibil, împiedicare sau limitare a conflictelor, pentru care
sunt necesare înţelegerea completă a mediului operaţional şi abordarea proactivă încă din
fazele incipiente ale unei crize iminente.

Evaluarea va contribui la înţelegerea situaţiei concrete de către factorii de decizie şi va
fi sprijinită de o reţea informaţională sigură, pentru punerea în comun a informaţiilor şi co-
laborare rapidă în situaţii cu dinamică ridicată. Îmbunătăţirea tuturor aspectelor ciclului de-
cizional trebuie întreprinsă astfel ca timpul dintre anticiparea unui risc sau a unei ameninţări
şi definirea şi executarea unei acţiuni să fie scurtat.

Accesul la sursele de informare, coroborat cu necesitatea obţinerii sprijinului public au
condus la creşterea presiunii pentru obţinerea unui succes rapid. În plus, sensibilitatea sporită
faţă de nivelul pierderilor, precum şi nevoia de limitare maximă a pagubelor şi distrugerilor
colaterale şi de mediu, în faţa unui inamic care nu are astfel de constrângeri, va implica nece-
sitatea desfăşurării operaţiilor cu nivel de eficacitate mult mai ridicat, cu armamente de pre-
cizie sporită. Aceşti factori şi prevederile legale corespunzătoare vor influenţa din ce în ce
mai mult operaţiile militare, precum şi reafirmarea nevoii de responsabilitate. În acest context,
forţele Alianţei trebuie să fie capabile să opereze sub supravegherea media şi a publicului, cu
deschidere şi transparenţă sporite. Mai mult, elementele de culegere de informaţii trebuie să-
şi adapteze rapid, precis şi flexibil “imaginea” la cea a forţelor, astfel încât ele să poată fi
dislocate efectiv oriunde este necesar, fără a compromite misiunea sau credibilitatea. Imaginea
trebuie să asigure Alianţei/Coaliţiei un întreg set de capabilităţi care să proiecteze stabilitate,
care să producă încredere naţiunilor componente şi partenere şi, la nevoie, să contribuie la
obţinerea stării finale dorite (end state) în orice tip de conflict/criză.
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Noile sisteme de comandă şi control trebuie dezvoltate pentru translatarea “informaţiilor
superioare” în cunoştinţe acţionabile (de la date şi informaţii la cunoaşterea şi înţelegerea
tuturor factorilor de situaţie în evoluţia lor) facilitând astfel planificarea mai rapidă, decizii
mai bune şi efecte decisive. Superioritatea deciziei depinde de informaţii (intelligence) credi-
bile furnizate rapid şi de mijloace care să permită schimbul sigur de date şi interpretarea lor
într-o manieră comun agreată. Culegerea informaţiilor, analiza, diseminarea şi punerea în
comun între naţiuni asigură cadrul esenţial pe care se construieşte superioritatea decizională.

Schimbul de informaţii între structurile specializate ale statelor membre, inclusiv
cu actorii locali, este vital pentru crearea imaginii de intelligence în OBE. Alianţa/Coaliţia
trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a obţine informaţii, să desfăşoare activităţi de cercetare,
supraveghere şi identificare a ţintelor, la toate nivelurile de comandă, în scopul identificării
evoluţiei ameninţărilor şi riscurilor, cât mai rapid posibil. În plus, trebuie să dezvolte capaci -
tatea de a aduna şi exploata informaţii din surse multiple, inclusiv cele din sistemele spaţiale,
despre un set complet de ţinte.

Superioritatea decizională necesită o forţă care este organizată, pregătită şi echipată să
opereze într-o reţea operaţională comună integrată global. Aceasta trebuie să lege forţele mili-
tare, agenţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale într-un mediu fără bariere
pentru planificare, evaluare şi execuţie. Asigurarea tehnologiei necesare este deosebit de im-
portantă. Interoperabilitatea şi interconectivitatea vor constitui elemente-cheie pentru asi -
gurarea superiorităţii în luarea deciziilor.

Luarea deciziei necesită o capacitate de analiză care exploatează factorii de infrastructură
politici, economici, militari, civili şi de informaţii, ce afectează toţi actorii. De asemenea, tre-
buie asigurat un depozit central de date, la nivelul căruia pot fi identificate legăturile dintre
efecte şi obiective. Fuziunea cunoştinţelor şi integrarea pe orizontală şi verticală asigură
cunoaşterea exactă a situaţiei şi contribuie la luarea deciziei şi alegerea variantei acţionale
optime pentru producerea efectelor dorite.

Agenţia Europeană de Apărare a adoptat primul proiect al Planului de Dezvoltare a Ca-
pacităţilor5, în care, pe lângă alte domenii prioritare de susţinere şi protecţie a forţelor, dez-
voltarea “capacităţilor facilitate de reţea” (Network Enabled Capability-NEC) a fost
identificată ca o prioritate, în vederea coordonării acţiunilor tuturor componentelor militare
participante în diverse teatre de operaţiuni. Capabilitatea oferită de reţea va asigura capaci-
tatea de a provoca efecte precise şi decisive în plan militar, cu rapiditate şi precizie nemaiîn-
tâlnite prin legarea senzorilor, a sistemelor de armamente şi a factorilor de decizie. După
implementare, comandanţii vor putea desfăşura operaţii în condiţii de încredere, control şi
cunoaştere sporite. Aceştia se vor baza pe abilitatea de a colecta, fuziona şi analiza infor-
maţii (intelligence) relevante, aproape în timp real, permiţând luarea deciziei şi provocarea
rapidă a efectelor dorite. Alianţa/Coaliţia trebuie să obţină maximum de avantaje din teh no -
logiile emergente pentru menţinerea avantajelor operaţionale şi tehnologice. Tehnologia acţio -
nează ca un multiplicator de forţă; ea poate asigura Alianţei capacitatea de reconfigurare rapidă
a forţelor şi echipamentelor pentru obţinerea efectului critic la momentul potrivit.

Managementul şi punerea în comun a informaţiilor/cunoştinţelor (intelligence/knowledge
sharing) printr-o capabilitate bazată pe reţea, suprapusă pe un sistem robust de consultare,
comandă şi control al Alianţei/Coaliţiei vor conduce la schimbări în structura organizaţională
a unităţilor combatante, a formaţiunilor şi comandamentelor. Pentru maximizarea contribuţiei
lor, structurile de informaţii partenere şi ale altor membri ai Alianţei/Coaliţiilor trebuie an-
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grenate în rezolvarea oricărei probleme de interoperabilitate, pentru identificarea căilor de in-
tegrare a forţelor mai puţin avansate, ceea ce va necesita resurse tehnologice şi programe con-
tinue de pregătire şi antrenament. Atingerea interoperabilităţii va creşte eficacitatea
operaţională şi va asigura o distribuire echitabilă a riscurilor şi a sarcinilor, în funcţie de limi -
tările forţelor participante la operaţii.

Astăzi, OBE se concentrează pe noi strategii şi tehnologii, însă ia în considerare şi
tehnologiile mai vechi, dar mai ieftine şi care răspund cerinţelor conceptuale. OBE trebuie să
exprime cel mai bine ideea că succesul unui conflict armat poate fi evaluat prin prisma
rezultatelor şi nu a distrugerilor, şi că, în realitate, distrugerea unui inamic nu a fost decât
o metodă către un final strategic, nu un scop în sine. Anterior, conceptul s-a identificat în-
deosebi cu forţa aeriană, dar Comandamentul Forţelor Întrunite ale SUA consideră că “va -
loarea ar trebui să fie cunoscută şi de celelalte categorii de forţe armate”, astfel, EBO asigură
“o perspectivă pentru planificarea, executarea şi evaluarea operaţiilor militare în producerea
de efecte care impun rezultatele politice dorite”6. În operaţiile bazate pe efecte, acţiunile se
iniţiază numai după identificarea strategiei adversarului, efectuată în baza unei analize de “in-
telligence”. Obiectivul acestei operaţii îl constituie neutralizarea strategiei printr-o abordare
sistemică, unitară a resurselor, mediului şi obiectivelor adversarului, operaţiile bazate pe efecte
îmbinând mijloacele letale cu cele neletale, permiţând analizarea adversarului într-un sistem
complex, care poate fi influenţat prin provocarea de efecte directe şi indirecte, primul obiectiv
vizat constituindu-l comunităţile (figura nr. 2).

Privind activitatea de informaţii, Alianţa/Coaliţia trebuie să desfăşoare continuu activităţi
şi politici strategice complementare cu cele ale organizaţiilor internaţionale şi regionale care
acţionează în zona de operaţii. Aceasta va impune ca viitoarele operaţii militare să se des-
făşoare pe o solidă bază legală şi legitimitate largă în cadrul comunităţii internaţionale. Toate
acestea trebuie să se bazeze pe date, informaţii şi cunoştinţe. Deosebit de importantă va fi
strânsa cooperare şi coordonare între Alianţă/Coaliţie şi organizaţiile internaţionale, iar obiec-
tivele comune vor fi atinse mai rapid prin maximizarea utilizării eficiente a puterii politice,
militare, civile şi economice a fiecărei organizaţii. O cerinţă importantă va fi dialogul, con-
sultarea şi cooperarea cu forţele militare şi alte organizaţii din regiunile de interes.
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Posibila utilizare a informaţiilor 
în acţiunea de luptă 
În ducerea acţiunii de luptă comandantul are la dispoziţie instrumente pe care le inte-

grează/coordonează în operaţie, pentru sincronizarea efectelor acestora. Acestea sunt: infor-
maţiile, manevra, sprijinul de foc, apărarea aeriană cu baza de sol, mobilitatea şi protecţia,
logistica, comanda şi controlul. Sincronizarea forţelor şi a efectelor acţiunii lor în întreaga
zonă de responsabilitate impune analiza operaţiilor prin prisma funcţiilor de luptă existente la
fiecare nivel al acestora.

Nevoia de date şi informaţii “în timp aproape real” despre inamic şi spaţiul de luptă
duce la creşterea importanţei obţinerii de informaţii. Superioritatea informaţională se poate
defini drept capacitatea de a culege, procesa şi disemina informaţii în mod continuu, con-
comitent cu exploatarea sau diminuarea/distrugerea capacităţii de sprijin cu informaţii a
forţelor oponente.

În acest context, culegerea, procesarea şi diseminarea trebuie să asigure relevanţa, opor-
tunitatea şi acurateţea informaţiilor necesare forţelor dislocate, în funcţie de cerinţele specifice
eşalonului din care acestea fac parte. Scopul final este acela de a pune la dispoziţia comba -
tanţilor o imagine operaţională continuă a spaţiului de luptă.

“Lecţia pe care gl. FRANKS a avut-o de învăţat din Războiul de Golf nu era cum să
adune mai multe informaţii – e clar că funcţionau sisteme care produceau munţi de informaţii
– ci cum să le folosească odată dobândite. Cheia acestei probleme este procesarea şi trans-
miterea. În Golf se primeau prea multe informaţii pentru a putea fi procesate în timp util.
Planificatorii care trasau misiuni forţelor aeriene aflate la dispoziţia lor nu puteau studia
decât superficial ţintele disponibile, fiindu-le imposibil să-şi croiască drum prin torentul de
date. O problemă similară s-a ivit şi în Bosnia, unde avionul fără pilot PREDATOR recolta
vaste cantităţi de date despre punctele de posibil conflict, pe care trebuia să le analizeze un
mare număr de oameni”7. Elementele-cheie ale sprijinului eficient cu informaţii în OBE sunt:

a) conectarea în reţea a capacităţilor de culegere de informaţii;
b) fuzionarea informaţiilor;
c) procesarea acestora în formate care să poată fi accesate direct şi să permită efec tua -

rea unui schimb de informaţii continuu.
Schimbul de informaţii este asigurat în ambele sensuri, de la structurile de informaţii

către subunităţile luptătoare şi invers. Astfel, OBE vor fi conduse sau desfăşurate pe baza
schimbului de informaţii, utilizând în acest scop suportul tehnic oferit de reţelele virtuale.

“Astăzi, informaţiile militare au mult mai multe obiective şi beneficiari decât în trecut.
Ca un paradox, reorientarea informaţiilor către nivelul operaţional-tactic va fi cerută de co-
mandanţii din teatrele de operaţii care se vor confrunta cu oponenţi clasici sau non-clasici.
Ca o consecinţă, informaţiile de nivel operaţional-tactic vor avea o importanţă strategică, iar
informaţiile de nivel strategic vor deveni din ce în ce mai relevante şi necesare pentru misi-
unile de nivel operaţional-tactic”8.

În măsura în care sistemele de armament şi combatanţii vor forma o reţea de forţe şi mij -
loace de luptă, generatorul de informaţie va fi constituit de către reţeaua de culegere şi analiză
a informaţiilor. La baza schimbului de informaţii trebuie să stea arhitecturi şi concepte, relaţii
şi sisteme tehnice care să asigure accesul la informaţii în funcţie de necesităţi şi niveluri de
securitate, reprezentând, de fapt, imaginea operaţională comună asupra câmpului de operaţii.
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Tendinţe şi posibile evoluţii 
pentru Armata României
Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei conflictelor armate este dirijată de factorul politic. În

acelaşi timp, tehnologia militară influenţează politica şi arta militară. De exemplu, întreaga
fizionomie a războiului s-a schimbat, prin crearea armelor cosmice, care introduc a patra di-
mensiune în spaţiul conflictelor armate. 

Astfel, noutăţile din domeniul militar sunt de fapt perfecţionări tehnologice care au la
bază ştiinţele naturii. În acest sens, specialiştii străini, care au constatat că tehnologiile sunt
folosite atât în domeniul civil, cât şi în cel militar, opinează că:

a) în sfera aero-spaţială, capacitatea tehnologică civilă revoluţionează tehnologia
militară (avioane invizibile, muniţii inteligente);

b) tehnologia informaţională, care stă la baza conceptului de RBR9, provine integral
din activităţile industriale.

Totodată, aceştia consideră că “implementarea şi folosirea tehnologiei militare într-un vi-
itor conflict armat vor produce numeroase schimbări, cu consecinţe importante atât în
apărare, cât şi în ofensivă”.

Se estimează, de asemenea, că se vor dezvolta elemente noi în domeniile:
a) arme neletale;
b) tehnologii şi tehnici nedistructive;
c) arme psihotronice;
d) război virtual;
e) război cosmic.

Astfel, “Războiul prin forţa creierului” şi noul trend al ”Războiului celui de-al treilea
Val” nu pot să se dezvolte fără aportul substanţial al capacităţilor de “intelligence”, deoarece
în faţa ameninţărilor asimetrice, întreaga strategie şi artă operativă (obiective strategice posi-
bile, concepţia operaţiilor strategice, doctrina militară, influenţarea politicului, economicului,
tradiţii etc.) este inaplicabilă dacă nu există ALL SOURCE INTELLIGENCE10.

În plan conceptual, este evident să structura de informaţii, contrainformaţii şi securitate
militară îşi va dovedi viabilitatea şi eficienţa în sistemul de management al oricărui tip de
conflict prin desfăşurarea activităţii informativ-operative militare necesare cunoaşterii, pre-
venirii şi contracarării ameninţărilor la adresa Ministerului Apărării ori a armatelor aliate
(posibil a fi generate şi de spionaj, sabotaj, subversiune, terorism, crimă organizată etc.). To-
todată, se vor obţine informaţiile necesare utilizând COLINT11 (Cooperation Liason Intelli-
gence), COMINT12 (Communication Intelligence), HUMINT13 (Human Intelligence),
OSINT14 (Open Source Intelligence), PHOTINT15 (Photografic Intelligence) etc. În scopul
creşterii performanţelor acţionale ale structurilor militare conform angajamentelor asumate în
cadrul Alianţei şi al realizării interoperabilităţii cu cele ale naţiunilor membre NATO, în şe -
dinţa din data de 13.02.2006 a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost adoptată “Con-
cepţia de Înzestrare cu Sisteme şi Echipamente Majore a Armatei României în perioada
2006-2025”.

Astfel, declanşarea unor programe noi de achiziţii pentru Armata României, în speţă “In-
formaţii pentru apărare”, este în acord cu misiunile stabilite prin “Strategia de transformare
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a Armatei României” şi cu “Directiva de Planificare a Apărării nr. 7 pentru perioada
2007-2012”, care urmăreşte îndeplinirea Obiectivelor Forţei, angajate de România faţă de
NATO.

În viitor, teatrul de operaţii militare va fi conceput ca un sistem unic, integrat, străbătut
de diverse reţele informaţionale, care nu mai pot să funcţioneze izolat unele de altele sau să
fie realizate într-o manieră secvenţială, iar informaţia va fi atât o “forţă”, în serviciul be-
ligeranţilor, cât şi un “duşman” al acestora. Războiul viitorului va fi, deci, înainte de toate,
un război pentru informaţii şi cu informaţii, iar cunoaşterea situaţiei, manevrelor şi in-
tenţiilor adversarului, asociată unor sisteme informatice şi de comunicaţii moderne, va per-
mite utilizarea unor efective reduse, dar cu mai mari efecte. Creşterea rolului structurilor
de informaţii în conflictele secolului XXI este strict legată de fizionomia conflictelor con-
venţionale şi neconvenţionale. Creşterea pericolelor şi riscurilor, în mod deosebit din categoria
celor asimetrice, impune restructurarea, transformarea, perfecţionarea şi instruirea acestor
forţe, pentru a fi în măsură să îndeplinească obiectivele stabilite.

În Armata României, structurile de informaţii specializate asigură, în principal, identi-
ficarea riscurilor externe militare şi non-militare, precum şi a ameninţărilor la adresa intere-
selor fundamentale ale României, pentru evitarea surprinderii. Informaţiile din teatrele de
operaţiuni constituie un factor esenţial pentru planificarea şi desfăşurarea acţiunilor forţelor
(naţionale şi aliate), precum şi pentru protecţia acestora. Toate tipurile de activităţi de infor-
maţii (HUMINT, SIGINT, IMINT), cu predilecţie cele din teatrele de operaţiuni, contribuie
esenţial la eforturile Coaliţiei sau Alianţei şi constituie un atu important al României ca stat
membru al NATO şi UE, credibil şi robust.
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Noile domenii ale 
operaţiilor informaţionale
În doctrinele pentru operaţii informaţionale ale diferitelor categorii de forţe ale armatelor

moderne, remarcăm accentul, din ce în ce mai puternic, pus pe domenii mai puţin con-
venţionale de acţiune militară, legat însă de tehnologia de vârf. Aici adversarii predictibili
dispun de capacităţi de luptă avansate. 

“Primul război web“, aşa cum a fost catalogat relativ recent de către un analist american1,
s-a desfăşurat în primăvara anului 1999, în timpul conflictului militar dintre NATO şi Iu-
goslavia. Atunci, Alianţa a fost nu o dată prinsă pe picior greşit şi nepregătită pentru a riposta
la atacurile concertate ale hackerilor sârbi. Situaţii similare sunt posibile – cu consecinţe mult
mai dezastruoase – şi în războiul împotriva terorismului, atacul putându-se produce nu din
partea unei structuri oficiale, ci dintr-o minusculă celulă teroristă. 

Războiul electronic – Electronic Warfare (EW), ca rezultat al răspândirii reţelelor de cal-
culatoare, accesului la Internet şi apariţiei blogurilor, creează noi domenii de interes pentru
specialişti, aşa cum revoluţia tehnologică creează noi vulnerabilităţi, dar şi noi forme de pro-
pagandă. Concret, care ar fi contribuţia acestor noi domenii în influenţarea sau afectarea sis-
temelor informaţionale. Prin acţiunile de război electronic, informaţii importante pentru luarea
deciziilor de către adversar pot fi afectate în beneficiul iniţiatorului acţiunii, tot aşa cum pot
fi potenţate sau, dimpotrivă, protejate în spectrul electromagnetic propriile operaţii de influ-
enţare; în mod special acţiunile de război electronic trebuie să fie coordonate cu cele din
reţelele de calculatoare, cu operaţiile psihologice şi cu cele de înşelare militară, prin emisii
electromagnetice corespunzătoare. 

SECURITATEA INFORMAŢIILOR
CLASIFICATE ÎN OPERAŢIILE

BAZATE PE EFECTE
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Operaţiile în reţelele de calculatoare – Computer Network Operations (CNO), prin an-
vergura şi arhitectura operaţiilor în această zonă, depind de capacităţile similare ale adversaru-
lui în materie de IT şi presupun următoarele trei tipuri de activităţi: 

a) atacul reţelelor de calculatoare ale adversarului prin inserţia unor viruşi sau chiar
manipularea datelor, informaţiilor şi performanţelor sistemelor IT ale acestuia; 

b) exploatarea la maximum a posibilităţilor şi oportunităţilor propriilor reţele de cal-
culatoare în circulaţia informaţiilor şi datelor necesare în cadrul operaţiilor infor-
maţionale; 

c) apărarea propriilor reţele de calculatoare împotriva oricăror atacuri, element esenţial
pentru menţinerea intactă a capacităţii de luare a deciziei. 

Cel mai recent şi elocvent caz de atac în reţele de calculatoare l-a suferit Estonia, în
primăvara anului 2006, când reţelele de calculatoare din Parlament, Guvern, bănci, univer-
sităţi, spitale au fost blocate de peste un milion de cereri de date venite din exterior. Partea es-
toniană a acuzat, dar nu a putut dovedi că a fost vorba de represalii din partea rusă, ca urmare
a deciziei autorităţilor estoniene de a muta un monument sovietic din Talinn. Dincolo de ade-
vărul asupra acestui incident, NATO şi SUA au luat în serios posibilitatea şi eventualitatea unei
asemenea forme de agresiune faţă de care sunt încă vulnerabile şi care nu poate fi încadrată
din punct de vedere al dreptului internaţional în categoria actelor de război. 

Operaţiile bazate pe bloguri – Blog Based Operations (BBO) constituie o apariţie de ul-
timă oră în panoplia operaţiilor informaţionale. Specialiştii militari americani au început să ia
serios în considerare fenomenul blogurilor, care a explodat începând cu 2003, s-a accentuat
continuu, blogosfera cuprinzând în iulie 2008 câteva sute de milioane de webloguri, cu o rată
de apariţie de circa 70.000 webloguri pe zi.2 Desigur, amploarea problemei este cu totul alta
pentru societatea americană, care în proporţie de 75% este utilizatoare de Internet, în compara-
ţie cu cea românească, acum la circa 20-25%, aflată şi ea în ascensiune. 

Specialiştii americani în securitatea informaţiilor (INFOSEC) şi a operaţiilor (OPSEC)
au sesizat deja că numeroase informaţii clasificate şi exploatabile de către adversar sunt postate
intenţionat sau nu pe aceste bloguri de către militarii sau civilii americani. De asemenea, unele
bloguri influente şi credibile au ajuns să influenţeze comunităţi întregi sau chiar categorii so-
ciale, constituind adesea puntea de legătură şi de circulaţie a informaţiilor de la comunicarea
interpersonală prin e-mail, spre mass-media naţională şi internaţională. Având în vedere, pe
de o parte, restricţiile legale americane prin care asupra cetăţenilor americani nu pot fi exe-
cutate operaţii de influenţare (de tip PSYOPS, înşelare şi dezinformare, diplomaţie publică
etc.), iar pe de altă parte, reticenţele străinilor faţă de orice tentativă propagandistică suscep-
tibilă a fi generată de omniputerea americană, strategii informaţionali americani îşi pun prob-
lema angajării (clandestine desigur) a unor blogeri proeminenţi sau a altor persoane mai presus
de orice bănuială pentru a transmite prin blogurile acestora mesajele favorabile Statelor Unite. 

Blogosfera se constituie ca un nou teren de luptă informaţională pentru mintea şi sufletele
oamenilor, operaţiile bazate pe bloguri impunându-se ca parte a ceea ce este denumit în prezent
operaţii în reţelele de calculatoare. Pe de altă parte, organizaţia “Reporters sans Frontieres“
susţine că Internetul este supus unui control limitat în cele mai multe ţări (ceea ce constituie
o formă de cenzură implicită) şi reaminteşte lista celor 13 state considerate “inamici ai Inter-
netului”: Arabia Saudită, Belarus, Birmania, China, Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Iran, Uzbe -
kistan, Siria, Tunisia, Turkmenistan şi Vietnam. În aceste state, blogger-ii şi ciber-disidenţii
sunt închişi cu regularitate şi protejaţi pentru a se exprima liber pe web. 
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Securitatea operaţională (OPSEC)
şi securitatea informaţiilor în format 
electronic (INFOSEC) 
Securitatea informaţiilor electronice – INFOSEC – urmăreşte protejarea confidenţia -

lităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor printr-o gamă largă de măsuri de ordin pro-
cedural, tehnic şi administrativ. Practic, INFOSEC asigură un scut împotriva operaţiilor
operaţionale adverse atât prin  tehnici electronice de protecţie, cât şi prin măsuri de securitate
fizică a infrastructurii IT, a documentelor şi persoanelor, precum şi de asigurare informaţio -
nală. Securitatea operaţională (OPSEC) trebuie, de asemenea, coordonată în scop defensiv în
cadrul operaţiilor informaţionale, mai ales prin identificarea şi protejarea propriilor vulnera-
bilităţi şi a celor a aliaţilor şi aplicarea armonioasă a metodologiilor de securitate operaţională
la toate nivelurile şi în toate tipurile de operaţii militare. 

Structurile de informaţii militare (cercetare, spionaj/intelligence) asigură baza de date
şi analize de la care pleacă orice plan de operaţii informaţionale (la fel ca şi operaţiile psiho-
logice). Cel mai adesea, simultan, sunt selectate şi analizate ţintele sau audienţele ţintă, se în-
tocmesc evaluările şi estimările de specialitate. Cooperarea dintre structurile de operaţii
informaţionale şi cele de informaţii militare se poate realiza fie pe baza unei proceduri de
rutină, dar şi pe baza unor cereri de informaţii specifice. Practic, în cadrul comandamentelor
operaţionale din teatrele de operaţii, sursele de informaţii militare accesibile pentru structurile
de operaţii informaţionale sunt: structurile de informaţii militare (J2, G2, S2), structurile de
tip NIC (National Information Cell), sursele deschise (mass-media locală şi internaţională),
informaţiile asigurate de structurile naţionale de informaţii.

Operaţiile speciale, dar şi operaţiile de distrugere fizică, constituie componenta cinetică
a operaţiilor informaţionale. Poate de aceea, pe termen scurt, sunt cele mai credibile şi
convingătoare din punct de vedere al impactului psihologic imediat, tot aşa cum ele sunt vul-
nerabile din punct de vedere juridic, putând fi incriminate ca acte de forţă armată sancţionate
de dreptul internaţional public. Despre operaţiile speciale se spune că sunt acţiuni desfăşurate
cu forţe şi mijloace de nivel tactic, dar cu efecte şi obiective ce ating de multe ori sfera strate-
gică. Ambele tipuri de operaţii militare – ce diferă doar prin condiţiile tehnologice, procedura
de acţiune, tipul de militari implicaţi – utilizează în esenţă forţa pentru îndeplinirea unor obiec-
tive specifice. Simpla utilizare a forţei, în orice formă şi la orice nivel – conţine implicit un
mesaj extrem de puternic şi convingător, adesea cu efecte imediate, pentru cel căruia îi este
destinat: distrugerea unor centre de comunicaţii şi comandă paralizează instantaneu pentru
un anumit timp comanda şi controlul respectivelor acţiuni militare; uciderea sau capturarea
unui lider advers – cazul Abu Musab Al-Zarqawi3, spre exemplu – poate stopa, încetini, mo -
difica sau destabiliza pentru un timp întreaga activitate a structurii sau organismului condus
de acesta; capturarea unor rezerve energetice sau ocuparea unor puncte de comunicaţie impor-
tante poate constitui un factor perturbator important în luarea deciziilor sau în limitarea lib-
ertăţii de acţiune a adversarului. Mai mult decât activităţile din sfera comunicării persuasive
în masă, această componentă cinetică a spectrului acţiunilor coordonate prin operaţiile infor-
maţionale furnizează un anumit semnal, un anumit mesaj politic, de o duritate fără echivoc,
de care adversarul nu are cum să nu ţină seama.
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Cadrul organizatoric al securităţii 
informaţiilor clasificate
În cadrul sistemului naţional de securitate a informaţiilor clasificate, structurile respon-

sabile de acest delicat domeniu sunt:
• Autoritatea Naţională de Securitate (ANS) este Oficiul Registrului Naţional al Infor-

maţiilor Secrete de Stat (ORNISS) care asigură coordonarea sistemului naţional de
protecţie a informaţiilor clasificate şi implementarea unitară, la nivel naţional, a mă-
surilor de securitate a informaţiilor naţionale clasificate, precum şi a celor echivalente
care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale la
care România este parte;

• Autorităţile Desemnate de Securitate (ADS): Serviciul Român de Informaţii, Servi-
ciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării prin Direcţia Generală de Informaţii
a Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin Direcţia Generală
de Informaţii şi Protecţie Internă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul
de Protecţie şi Pază;

• Structurile interne INFOSEC – responsabile de gestionarea tuturor activităţilor afe -
rente procesului de acreditare de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii
din cadrul ADS, pentru necesităţile proprii;

• Componentele de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii (CSTIC) în
cadrul Autorităţilor operaţionale ale sistemelor informatice şi de comunicaţii
(AOSIC);

• Entităţile evaluatoare: evaluatori a sistemelor de securitate a informaţiilor clasificate,
laboratoare de evaluare.

În domeniul INFOSEC, cel în care se desfăşoară operaţiile pe bază de reţea, Oficiul
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, prin intermediul agenţiilor specializate,
îndeplineşte atribuţii de reglementare, control, autorizare şi evidenţă privind sistemele de se-
curitate a informaţiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise în format elec-
tronic. 

Sintagma “informaţii clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise în format elec-
tronic“ se referă la informaţiile clasificate naţionale, NATO, UE şi ale statelor cu care România
a încheiat tratate, înţelegeri sau acorduri privind securitatea informaţiilor clasificate. Totodată,
ORNISS coordonează şi răspunde de elaborarea politicii de securitate a informaţiilor în format
electronic.

În compunerea ORNISS, funcţionează trei agenţii specializate:
• Agenţia de Acreditare de Securitate – este structura responsabilă de acreditarea de

securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii;
• Agenţia de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii – este responsabilă de con-

ceperea şi implementarea mijloacelor şi metodelor de protecţie a informaţiilor clasifi-
cate vehiculate în cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii;

• Agenţia pentru Distribuirea Materialului Criptografic – este responsabilă de manage-
mentul materialelor şi echipamentelor criptografice.
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Responsabilităţile ORNISS, în domeniul INFOSEC, pot fi sintetizate după cum urmează:
• elaborarea de reglementări privind:

- acreditarea sistemelor de securitate a informaţiilor în format electronic;
- acreditarea structurilor care susţin procesul de acreditare de securitate a acestor

sisteme;
- procedura acreditării producătorilor de produse de securitate din domeniul

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
- cerinţele tehnice minime de securitate în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi

Comunicaţiilor.
• acordarea acreditării pentru:

- sisteme de securitate a informaţiilor clasificate vehiculate în format electronic;
- producători de produse de securitate din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi

Comunicaţiilor;
- structuri care sprijină procesul de acreditare de securitate a SIC.
acordarea certificării pentru:
- produse de securitate din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
- nivelul de încredere în securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

• analizarea bazelor de date, cuprinzând:
- incidentele de securitate în domeniul INFOSEC;
- ameninţările şi vulnerabilităţile cunoscute la adresa sistemelor informatice şi de

comunicaţii, precum şi la adresa produselor hardware şi software, în vederea es-
timării riscurilor de securitate. 

Măsuri de securitate a informaţiilor
clasificate în operaţiile bazate pe efecte 

Securitatea calculatoarelor (COMPUSEC) reprezintă aplicarea la nivelul fiecărui cal-
culator a facilităţilor de securitate hardware, software şi firmware4, pentru a preveni divul-
garea, manevrarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a informaţiilor clasificate ori
invalidarea neautorizată a unor funcţii; 

Securitatea comunicaţiilor (COMSEC): reprezintă ansamblul de măsuri aplicate în ve -
derea prevenirii accesului persoanelor neautorizate la informaţii transmise prin intermediul sis-
temelor de comunicaţii şi a asigurării autenticităţii acestor informaţii. Securitatea
comunicaţiilor include securitatea criptografică, securitatea transmisiilor, securitatea emisiilor,
precum şi securitatea fizică a materialului criptografic.

Criptarea (cifrarea) este un mecanism puternic de confidenţializare a informaţiilor în
baza cărora se desfăşoară operaţiile pe bază de reţea. Ea asigură securitatea datelor chiar şi
atunci când mecanismele de împiedicare a accesului la date au eşuat. Este un lucru înţelept să
folosim şi criptarea, deoarece sistemele informatice sunt foarte complexe (atât din punct de
vedere hard, cât şi din punct de vedere soft), aşa că pot apărea breşe în sistemele de res -
tricţionare a accesului (după cum se cunoaşte, probabilitatea ca o ameninţare să exploateze o
vulnerabilitate a sistemului nu poate fi niciodată egală cu zero). Dacă mecanismul de criptare
a datelor este puternic şi aplicat în mod corespunzător, atacatorul va avea în faţă nişte date pe
care nu va putea să le folosească.

Criptarea se defineşte ca fiind procesul de aducere a informaţiei din forma ei iniţială, in-
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teligibilă, într-o formă neinteligibilă, astfel încât să fie imposibil de citit de deţinători neau-
torizaţi, posesori ai unor cunoştinţe secrete sau privilegii speciale. Textul iniţial, care se doreşte
a fi protejat, se numeşte text în clar, iar rezultatul criptării se numeşte text cifrat sau crip-
togramă. Decriptarea (descifrarea) este procesul invers, de recuperare a textului în clar din
textul cifrat. 

Securitatea transmisiilor – TRANSEC – reprezintă componenta securităţii comunicaţiilor
care abordează securitatea transmisiilor de informaţii împotriva interceptării şi exploatării,
prin aplicarea de măsuri de securitate, altele decât cele criptografice. 

Obiectivele TRANSEC sunt următoarele:
- minimizarea probabilităţii de interceptare;
- minimizarea probabilităţii de detecţie;
- asigurarea protecţiei împotriva semnalelor de bruiaj.  

Mecanismele INFOSEC utilizate în vederea realizării securităţii sistemelor informatice
şi de comunicaţii în interiorul cărora se derulează operaţiile pe bază de reţea sunt:

- evaluarea, adică examinarea detaliată, din punct de vedere al securităţii, a produselor
sau structurilor INFOSEC;

- certificarea, emiterea unui document oficial, bazat pe o analiză independentă a eva lu -
ării şi a rezultatelor acesteia, conform căruia produsul sau structura evaluat(ă) satisface
un set de criterii predefinit;

- acreditarea, autorizarea acordată unui sistem informatic şi de comunicaţii (SIC) de
a prelucra informaţii clasificate, în spaţiul/mediul operaţional propriu. De asemenea,
acreditarea poate reprezenta autorizarea unei entităţi pentru a desfăşura anumite ac-
tivităţi în sprijinul procesului de evaluare, certificare sau acreditare de securitate a
SIC, după caz, şi activităţi de producţie şi evaluare de securitate pentru produse de
securitate IT.

În vederea realizării unui sistem informatic şi de comunicaţii şi asigurarea securităţii
corespunzătoare nivelului informaţiilor clasificate vehiculate în cadrul acestuia, încă din etapa
de proiectare se iau în considerare riscurile la adresa sistemului. 

Riscul de securitate reprezintă probabilitatea ca o ameninţare la adresa unui sistem (la
modul general) să exploateze o vulnerabilitate a sistemului de securitate al acestuia.

Managementul riscului de securitate pentru sistemele care vehiculează informaţii clasifi-
cate prin operaţiile pe bază de reţea este un proces continuu şi complex ce se desfăşoară pe
toată durata ciclului de viaţă al unui sistem (CVS), începând cu faza de proiectare şi până la
dezafectarea acestuia. 

Managementul riscului cuprinde două etape:
- etapa de analiză a riscului de securitate, prin care se determină în ce măsură o

ameninţare posibilă se extinde asupra sistemului informatic şi de comunicaţii, pre-
cum şi care este riscul asociat acestei ameninţări;

- etapa de reducere a riscului de securitate, ierarhizarea, evaluarea şi implementarea
măsurilor de securitate, recomandate în cadrul etapei anterioare, în vederea reducerii
riscurilor.

Măsurile de securitate necesare reducerii riscurilor se implementează într-un complex
echilibrat, proporţional cu mărimea riscului la adresa sistemului, după o analiză profundă a ra-
portului cost/beneficiu. 
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Pe scurt, procesul de securitate IT al unui SIC se desfăşoară în mod continuu:
- în etapa de planificare – în cadrul căreia se stabileşte politica de securitate IT a sis-

temului şi construirea unui concept de securitate IT;
- în etapa de implementare – a măsurilor de securitate necesare, instruirea şi conşti-

entizarea utilizatorilor sistemului;
- în etapa de întreţinere – în care un rol important îl joacă auditul de securitate al sis-

temului.
În societatea modernă, atât în domeniul public, cât şi în cel privat, din ce în ce mai multe

activităţi sunt realizate prin intermediul facilităţilor oferite de dezvoltarea tehnologiei infor-
maţiei. Această dezvoltare a condus la o expansiune a reţelelor informatice, creşterea volumu-
lui şi importanţei datelor stocate şi la proliferarea mijloacelor informatice. De aceea, multe
organizaţii din domeniul public şi privat sunt în totalitate dependente de buna funcţionare a
sistemelor informatice proprii sau a celor cu care sunt interconectate. O organizaţie îşi poate
atinge obiectivele doar dacă reuşeşte să îşi utilizeze resursele informatice într-un mod adecvat
şi sigur. 

Etapa de analiză a riscului din cadrul acestui proces cuprinde şi determinarea vulnerabi -
lităţilor specifice sistemului informatic analizat. Practica a evidenţiat că vulnerabilităţile au la
bază unele elemente specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii, cum ar fi:

- existenţa unor componente numeroase şi fragile;
- capacitatea mijloacelor de stocare a informaţiilor; 
- dificultatea de a controla şi dirija accesibilitatea la datele conţinute de sistem;
- sistemele informatice permit relaţionarea şi analizarea datelor care, luate în mod in-

dividual, sunt inofensive;
- complexitatea sistemelor şi a programelor folosite fac fiecare componentă esenţială

pentru buna funcţionare a sistemului;
- informaţia este disponibilă la distanţă, poate fi copiată rapid, modificată sau dis-

trusă;
- sistemele emit radiaţii (unele compromiţătoare – efectul TEMPEST), care pot fi cap-

tate şi valorificate informativ;
- funcţionarea sistemelor este total dependentă de furnizarea energiei electrice;
- funcţionarea unei reţele complexe presupune implicarea unui număr important de

persoane.

Măsurile de securitate necesar a fi implementate pentru asigurarea securităţii infor-
maţiilor clasificate, în funcţie de gradul lor de sensibilitate, sunt, de regulă, împărţite în mai
multe domenii ale securităţii: securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea infor-
maţiilor şi INFOSEC, cu componentele prezentate anterior : COMPUSEC (securitatea hard-
ware şi software, protecţia antivirus, managementul şi auditul securităţii etc.), CRIPTO
(securitatea criptografică), TEMPEST (securitatea emisiilor), măsurile pentru continuarea ac-
tivităţii. 

Securitatea fizică. Este obligatoriu ca locaţiile (zonele) în care sunt gestionate informaţii
clasificate să fie protejate prin măsuri de securitate fizică. Măsurile de securitate fizică sunt
necesare pentru prevenirea accesului neautorizat la suportul informaţiilor, efectuarea de ope -
raţii neautorizate, blocarea resurselor şi serviciilor SIC, precum şi pentru a proteja echipa-
mentul SIC. 
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Cu aplicabilitate la securitatea informaţiilor în format electronic se defineşte “ZONA
SIC“ ca fiind o zonă în care se găsesc şi operează calculatoare, unităţi periferice locale şi de
stocare, mijloace de control şi echipament specific de reţea şi de comunicaţii. Această zonă
trebuie delimitată şi protejată în conformitate cu procedurile de asigurare a securităţii fizice.  

Securitatea personalului. Pentru utilizatorii sistemelor informatice şi de comunicaţii
care vehiculează informaţii clasificate se impune obligativitatea deţinerii unui certificat de
securitate.

Accesul la informaţii clasificate se face pe baza principiului necesităţii de a cunoaşte
(need-to-know) şi în funcţie de nivelul de clasificare al informaţiilor, corelat cu nivelul certi-
ficatului de securitate. De asemenea, este obligatoriu ca personalul implicat în activităţi de in-
stalare, întreţinere, administrare a SIC să fie autorizat din punct de vedere al securităţii.

Securitatea informaţiilor. În funcţie de nivelul maxim de clasificare al informaţiilor ve-
hiculate în SIC, nivelul certificatelor de securitate deţinute de personal şi diferenţierea în
funcţie de necesitatea de a cunoaşte, administratorul de securitate va stabili:

- modul de operare de securitate;
- politica de parole, respectiv numărul de caractere, complexitatea acesteia;
- politica de acordare a drepturilor de acces ale utilizatorilor. 

Administratorul de securitate al SIC poate repartiza utilizatorii în mai multe grupuri.
Acesta stabileşte fişierele sau/şi aplicaţiile care sunt comune şi pot fi accesate numai de către
utilizatorii grupului respectiv, precum şi fişierele şi aplicaţiile care pot fi accesate individual
şi cu anumite drepturi de către fiecare utilizator. Dacă este necesar, utilizatorii pot face parte
din mai multe grupuri.

Drepturile de acces referitoare la fişiere şi aplicaţii sunt: dreptul de vizualizare, dreptul
de scriere şi dreptul de lansare în execuţie.

O altă componentă a securităţii informaţiilor se referă la securitatea mediilor de stocare
(hard-disk, CD, DVD, floppy-disk, memorii flash). Aici trebuie precizat că toate mediile de
stocare a informaţiilor clasificate trebuie să fie marcate corespunzător nivelului de clasificare
al informaţiilor pe care le conţin. 

Ştergerea, declasificarea şi reutilizarea mediilor de stocare se realizează astfel:
- informaţiile clasificate înregistrate pe medii de stocare refolosibile se şterg numai

conform procedurilor aprobate de autoritatea de acreditare;
- mediul de stocare poate fi declasificat, numai după ştergerea completă, cu tehnici de

suprascriere certificate, în funcţie de nivelul de clasificare al informaţiei;
- dacă mediul de stocare nu mai poate fi şters şi declasificat, trebuie distrus printr-o

procedură aprobată.
Foarte importantă este, pentru toţi participanţii la securizarea informaţiilor clasificate,

protecţia anti-virus, care include: 
a) proceduri de verificare a sistemelor de operare instalate, a pachetelor software şi a

programelor utilitare, privind prezenţa viruşilor sau a altui software maliţios, in-
cluzând proceduri pentru ştergerea acestora în cazul detectării lor;

b) proceduri pentru verificarea conţinutului mediilor de stocare (informaţii şi software)
primite din surse externe, incluzând proceduri pentru dezinfectarea lor;

c) proceduri pentru raportarea incidentelor cauzate de viruşi.
Măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor electromagnetice compromiţătoare se iau în

123

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008



funcţie de nivelul acestora şi de nivelul de clasificare al informaţiilor vehiculate în sistem. În
vederea stabilirii nivelului optim de protecţie este necesară efectuarea de măsurători ale nivelu-
lui radiaţiilor electromagnetice, de către organisme autorizate. 

Pregătirea reacţiei 
În fine, facem o firească pledoarie pentru asigurarea continuităţii asigurării securităţii

informaţiilor clasificate, inclusiv a celor în baza cărora se desfăşoară operaţiile pe bază de
reţea. În cazul apariţiei unui incident, pregătirea reacţiei poate face diferenţa între întreruperea
activităţii, urmată de restabilire şi catastrofă. Evenimentele din 11 septembrie 2001 au arătat
că în timp ce unele companii cu sediul în turnurile gemene, care au avut pregătită reacţia, cum
ar fi Morgan Stanley, American Express, au reuşit să îşi reia activitatea normală în decurs de
câteva zile de la eveniment, alte companii cu acelaşi sediu, care nu au avut pregătită reacţia,
au suferit pierderi iremediabile ale resurselor organizaţionale, multe dintre acestea intrând în
faliment. Se apreciază că 150 dintre cele 350 de companii afectate direct de eveniment nu au
reuşit să îşi continuie activitatea. 

În baza atribuţiilor de reglementare exercitate de ANS, în aprilie 2005, a fost emisă, prin
ordin al directorului general al ORNISS, “Metodologia privind elaborarea planului pentru
continuarea activităţii în situaţii de urgenţă pentru sisteme informatice şi de comunicaţii care
vehiculează informaţii clasificate – DS 7“5. 

Toate persoanele juridice publice şi private care deţin sisteme informatice şi de comuni-
caţii care vehiculează informaţii clasificate au obligaţia de a implementa un Plan pentru con-
tinuarea activităţii, elaborarea, conformitatea şi periodicitatea testării lui fiind verificate în
cursul procesului de acreditare de securitate a sistemului informatic şi de comunicaţii. Ela bo -
rarea acestui plan este o etapă ulterioară desfăşurării procesului de analiză a riscului şi se
bazează pe analiza impactului asupra misiunii, identificarea măsurilor preventive de securitate,
elaborarea strategiei de restabilire. 

Strategia de restabilire a resurselor şi serviciilor sistemului informatic şi de comunicaţii
cuprinde o combinaţie de metode şi măsuri de securitate care să acopere, pe cât posibil, o
gamă cât mai largă de situaţii de urgenţă. Între măsurile specifice se poate aminti politica de
back-up a datelor critice şi stabilirea locaţiei de rezervă. Experienţa a demonstrat că păstrarea
copiilor într-o locaţie din afara Sediului sistemului informatic şi de comunicaţii, dar care să
corespundă cerinţelor de securitate impuse de nivelul de clasificare a informaţiilor salvate pe
aceste copii de siguranţă, reprezintă cea mai bună practică recomandată.     

Planul pentru continuarea activităţii trebuie să cuprindă şi activităţi de înştiinţare a
echipelor de intervenţie, cu precizarea lanţului ierarhic, a responsabililor şi înlocuitorilor
acestora. 

Concluzie
Securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii şi a altor sisteme electronice, a in-

formaţiilor în baza cărora se desfăşoară operaţiile pe bază de reţea reprezintă o activitate com-
plexă care necesită cunoştinţe din mai multe discipline, se desfăşoară pe toată durata ciclului
de viaţă a sistemului, iar personalul implicat în acest proces se regăseşte atât la nivelul con-
ducerii organizaţiei, cât şi la nivelul utilizatorilor cu drepturi restrânse. Se recomandă acor-
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darea unei atenţii deosebite securităţii informatice, în prezent şi în perspectivă, deoarece mă-
surile de securitate IT&C sunt ca şi vitaminele pentru organismul uman: lipsa lor poate deter-
mina îmbolnăviri, uneori chiar ireparabile.
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"Aceia pricepuţi în arta războiului înving armata inamicului fără luptă. 
Ei capturează oraşele inamicului fără a le asedia şi înving statul fără a desfăşura 

operaţii de anvergură”.
Sun Tzu

Introducere

Actualele provocări la adresa securităţii, generate de evoluţia firească a mediului inter-
naţional, au indus în mod inevitabil apariţia unor noi tipuri de vulnerabilităţi, riscuri şi ame -
ninţări, care s-au adăugat celor clasice, contribuind la creşterea complexităţii mediului de
se  cu ritate. Începând cu momentul 11 septembrie 2001, asimetria a devenit un atribut nelipsit
în definirea riscurilor la adresa securităţii, generând amplificarea eforturilor depuse de naţiuni
în  identificarea celor mai bune metode de prevenire şi combatere a acestora. 

Prelungirea conflictelor actuale şi apariţia altora noi, menţinerea focarelor de tensiune în
diferite regiuni, precum şi recentul dezechilibru în economia mondială induc o accentuare ne-
dorită a fenomenelor de instabilitate şi criză care favorizează menţinerea şi amplificarea unor
ameninţări majore la adresa securităţii statelor. Astfel, se evidenţiază creşterea importanţei
rolului comunităţii internaţionale şi a organismelor internaţionale, special destinate aplanării
cri zelor şi stopării disputelor din diferite zone ale lumii.

Deşi NATO admite faptul că pericolul unei agresiuni de tip convenţional, de mare am-
ploare, împotriva membrilor ei este puţin probabil, nu exclude posibilitatea apariţiei unei
asemenea ameninţări, pe termen lung, asumându-şi obligativitatea de a face faţă tuturor tipu -
rilor de confruntări.

În acest context, Armata României trebuie să se adapteze viziunii extinse abordate de
către NATO, acţionând pentru dezvoltarea capabilităţilor necesare care să-i permită să execute
întreaga gamă de misiuni, de la operaţii de răspuns la crize (non-articol 5, Crises Response Ope-
rations) până la operaţii/războiul de mare intensitate, atât pe teritoriul naţional, în aria de res   -
ponsabilitate a NATO sau unde interesele acesteia o cer.

OPERAŢII 
BAZATE PE EFECTE – IMPLICAŢII
PRIVIND DOCTRINA OPERAŢIILOR

FORŢELOR TERESTRE
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Strategia de transformare a Armatei României subliniază faptul că, „fără a exclude
războiul, perceput în accepţiunea clasică, conflictele viitoare, specifice erei industriale, vor
fi treptat înlocuite de cele caracteristice perioadei informatice. Acestea, vor fi preponderent
de natură asimetrică, incluzând acţiuni împotriva unor forţe atipice”. 

Descrise ca deosebit de violente într-o primă fază, confruntările militare viitoare se vor
manifesta diferenţiat, atât în spaţiu, cât şi în timp, şi vor fi influenţate de manifestări ale agre-
siunii nu numai sub forma luptei armate, cât şi sub forma şi cu mijloace politice, economice,
mediatice, psihologice şi informaţionale.

Strategia de transformare, în mod firesc, oferă, de asemenea, viziunea asupra modului în
care armata trebuie să evolueze pentru a putea gestiona viitoarele conflicte şi descrie carac-
teristicile operaţiilor viitoare. Acestea trebuie să fie coerente şi întrunite, pe bază de efect,
agile/active, integrate complet.

Se observă faptul că în context sintagma „operaţii bazate pe efect” are un caracter descrip-
tiv şi nu reprezintă un concept în sine. Cu toate acestea apreciem că menţionarea operaţiilor
bazate pe efect într-un astfel de document, corelată cu viziunea asupra conflictelor viitoare
constituie, la nivelul Armatei României, baza de plecare în dezvoltarea studiului acestui con-
cept.

Perspective în adaptarea doctrinei forţelor terestre 
la operaţiile bazate pe efecte

Operaţiile bazate pe efecte, ca un concept „nou” a apărut după războiul din Golful Persic
din anul 1991, când după analiza rezultatelor, voci din comunitatea de apărare a Statelor Unite
ale Americii au afirmat că este neccesară o schimbare radicală a modului american de ducere
a războiului1. 

Operaţiile bazate pe efecte, conform generalului-maior David Deptula, un proeminet
susţinător al conceptului, reflectă o schimbare fundamentală în natura războiului. Acesta de-
clară că modul de desfăşurare al războiului a evoluat de la campaniile destinate realizării unor
obiective printr-o serie de atacuri secvenţiale, la războiul paralel, descris de către acesta ca
fiind caracterizat de atacul simultan al sistemelor vitale ale inamicului2. Teoreticianul militar
subliniază faptul că războiul paralel necesită arme de înaltă precizie şi un nou concept opera -
ţional care să se canalizeze în principal pe efecte şi mai puţin pe acţiuni de distrugere/lovire
pentru îndeplinirea obiectivelor militare. Acest nou concept operaţional nu reprezintă altceva
decît operaţii bazate pe efecte. Este de asemenea recunoscut faptul că la acest moment, în
general, acţiunile militare se concentrează pe distrugerea ţintelor fizice, fără a se acorda sufi-
cientă importanţă pasului următor: obţinerea unui rezultat sau efect strategic asupra adver-
sarului. 

Citându-i pe Sun Tzu şi B.H. Liddell Hart, Deptula avansează o alternativă  a războiului
bazat pe control, în care ideea centrală constă în aceea că este mult mai important să determini
un inamic să acţioneze conform dorinţei adversarului, decât să se acţioneze pentru distrugerea
forţelor militare ale acestuia.

Deşi există o diversitate de definiţii, în esenţă operaţiile bazate pe efecte reprezintă „un
proces desfăşurat pentru obţinerea unui rezultat sau efect strategic asupra inamicului prin

127

Revista de {tiin]q Militarq  ~ 2/2008



aplicarea sinergică şi cumulativă a întregului spectru de capabilităţi militare şi non-militare
la toate nivelurile conflictului”3. În acest context, „efectul” poate fi definit ca fiind rezultatul,
evenimentul sau consecinţa de tip fizic, funcţional sau psihologic care derivă din executarea
unor acţiuni militare sau non-militare specifice. 

Operaţiile recente (războaiele din Golf, Afganistan, Balcani) oferă, de asemenea, o mul -
ţime de exemple şi aceasta pentru că, în general, forţele terestre au au acţionat conform con-
ceptului „Bătăliei aero-terestre” sau, altfel spus, au acţionat în mod întrunit. Acest concept,
care reprezintă de altfel şi esenţa doctrinei forţelor terestre române, evidenţiază faptul că lupta
împotriva eşaloanelor din adâncime sau rezervelor inamicului trebuie să fie egală în importanţă
cu lupta la contact, fapt ce a impus comandanţilor să abordeze acţiunile desfăşurate pe limita
dinainte a forţelor proprii, care în mod tradiţional reprezentau etapa de maximă concentrare,
într-o manieră unitară cu atacurile asupra inamicului în adâncimea dispozitivului acestuia.
Pentru a putea desfăşura în mod simultan aceste bătălii, este imperios necesar ca toate cate-
goriile de forţe participante la operaţii (îndeosebi forţele terestre şi forţele aeriene) să acţioneze
într-o strânsă cooperare şi armonie una cu cealaltă. Abilitatea forţelor proprii de a descoperi,
întârzia, hărţui şi distruge forţele inamicului, conform conceptului, nu va putea fi realizabilă
şi amplificată decât prin eforturi colective ale forţelor terestre şi forţelor aeriene sub forma
unor echipe/structuri combinate. Acest fapt este şi elementul care a generat ca, în discuţiile ac-
tuale asupra operaţiilor bazate pe efecte, să fie sugerată primordialitatea puterii aeriene în
economia conceptului. 

Astfel, putem afirma că în teoria bătăliei aero-terestră se pot regăsi componentele-cheie
ale conceptelor referitoare la gândirea şi operaţiile bazate pe efecte şi că metodologia care
ar putea activa ideea de creare şi realizare a anumitor efecte trebuie să fie reprezentată de pro-
cesul de analiză valorică a ţintelor. 

Procesul de analiza valorică a ţintelor va trebui să fie integrat şi dezvoltat în  algoritmul
actual al forţelor terestre de elaborare a deciziei, algoritm descris ca fiind unul unitar, regle-
mentat şi analitic, al cărui scop este de a produce un plan de acţiune integrat, coordonat şi de-
taliat. 

La această dată, procesul uzitat pentru determinarea ţintelor (targeting)  reprezintă o anali  -
ză a situaţiei inamicului funcţie de misiunea, obiectivele şi capabilităţile de care dipune co-
man dantul forţelor proprii, în scopul identificării şi nominalizării acelor vulnerabilităţi ale
forţelor şi resurselor critice ale inamicului în care, dacă ar fi angajate prin acţiuni de întârziere,
hărţuire, dezafectare sau distrugere, vor asigura atingerea scopului propus de comandant. 

În schimb, analiza valorică a ţintelor ar oferi comandantului acele mijloace prin care să
identifice criteriile de obţinere a efectelor, de prioritizare a angajării ţintelor şi permite dez-
vo ltarea de planuri alternative/de rezervă bazate pe evoluţiile probabile ale inamicului în situa-
ţiile în care planurile acestuia eşuează. De asemenea, metoda asigură soluţii pentru estimarea
capabilităţilor forţelor proprii. 

Ca metodologie, analiza valorică a ţintelor reprezintă un mijloc important în determinarea
capabilităţilor critice în strategia/cursul de acţiune probabil al forţelor inamice, aceasta exa -
minând şi anticipând nodurile critice ale inamicului şi potenţialele puncte de decizie ale aces-
tuia, sugerând ce acţiuni ar putea duce la eşuarea planului comandantului inamic şi care ar fi
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evoluţia ulterioară. Evaluarea potenţialului şi strategiei probabile a inamicului asigură şi iden-
tificarea funcţiilor critice ale acestuia, determinând unde şi când comandantul forţelor proprii
poate aplica în mod selectiv sau cu intensitate maximă puterea acestuia de luptă asupra adver-
sarului pentru a obţine efectele dorite.

În plus, procesul urmăreşte să identifice acele activităţi sau evenimente ale inamicului
care pot confirma sau infirma potenţialele strategii ale acestuia, fapt ce permite analiza
efectelor probabile ce trebuie realizate şi, dacă este cazul, adaptarea acţiunilor forţelor proprii.
Metodologia de selectare a ţintelor „decide, detectează, loveşte şi evaluează” reprezintă esenţa
pentru procesul de analiză valorică a ţintelor.

Având în vedere că operaţiile bazate pe efecte identifică şi angajează vulnerabilităţile
unui inamic într-o manieră unitară întrebuinţând toate mijloacele disponibile în scopul de a
produce un anumit efect conform intenţiei comandantului, atunci acest concept, în opinia
noastră, nu reprezintă o noutate absolută pentru cei familiarizaţi cu conceptul de luptă aero-
terestră.

Implicaţii conceptuale

Poziţia forţelor terestre faţă de operaţiile bazate pe efecte nu trebuie să se limiteze doar
la obţinerea efectelor numai prin foc şi nu trebuie percepute ca „metode vechi, definiţii noi”.
Există oricum cîteva diferenţe majore între operaţiile bazate pe efecte şi lupta aero-terestră,
astfel că operaţiile bazate pe efecte trebuie să determine utilizatorii acestora să gândească în
termenii impuşi de efectele dorite şi de importanţa întrebuinţării mijloacelor avute la dispozi ţie.
Conceptul diferă în aceea că acordă mai multă importanţă studiului şi înţelegerii inamicului,
precum şi determinării legăturilor între cauză şi efect, solicitând astfel o mare capacitate de
estimare şi adaptare la situaţiile neprevăzute ce pot apărea pe timpul războiului.   

De aceea, din punct de vedere conceptual, operaţiile bazate pe efecte vor reprezenta o
evoluţie revizuită şi extinsă a doctrinei forţelor terestre, ce va oferi acel potenţial de dez-
voltare a capacităţii de a obţine efectele dorite printr-o abordare unitară şi sistematică a pro-
cesului de planificare, execuţie şi evaluare a rezultatelor acţiunilor militare de-a lungul
întregului spectru al conflictului. 

Operaţiile bazate pe efecte se pot integra într-o aplicaţie mult mai extinsă, care să includă
mai mult decât operaţiile militare. Astfel de operaţii extinse ar trebui să includă toate elemen -
tele aplicabile ale puterii naţionale din domeniul politic, militar, informaţional, diplomatic şi
economic, care să fie relevante pentru tot spectrul operaţiilor.  

Mai mult de atât, operaţiile bazate pe efecte vor impune comandanţilor şi statelor majore
să stabilească legătura între acţiunile tactice, obiectivele operative şi efectele dorite la nivel
stra tegic, astfel încât realizarea unitară a acestor parametrii la fiecare nivel să fie în concor-
danţă cu intenţia comandantului. Punctele tari ale operaţiilor bazate pe efecte includ previzi -
unea, controlul şi obţinerea efectelor dorite, precum şi capacitatea de a înţelege faptul că
obiec tivul nu întodeauna poate fi îndeplinit/realizat. Fiind conştienţi de această realitate, apare
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necesitatea de a fi în măsură permanent pentru adaptarea procesului de planificare şi luare a
deciziei, menţinerea iniţiativei fiind dependentă de această adaptare care se bazează totodată
pe o înţelegere profundă a intenţiei comandantului şi pe capacitatea acestuia de a lua decizii
decisive, ce vor conduce spre realizarea efectelor dorite. 

Comandanţii şi statele majore vor trebui să gândească într-o manieră specifică concep-
tului operaţiilor bazate pe efecte dacă vor dori să acţioneze cu succes. Foarte probabil, nu va
mai fi suficientă menţinerea regulii ca structurile subordonate să înţeleagă intenţia coman-
dantului cu două eşaloane mai sus. Liderii, oriunde s-ar poziţiona în lanţul de comandă, vor
trebui să cunoască şi să înţeleagă obiectivele securităţii naţionale şi ale campaniei şi cel puţin
acele acţiuni necesare pentru realizarea efectelor, care cumulate conduc către finalitatea dorită.
Mai mult de atât, comandanţii vor trebui să dezvolte şi subordonaţii să înţeleagă cu acurateţe
măsurile care pot garanta succesul şi care explică de ce operaţia va funcţiona (acţiunile plani-
ficate, legăturile de cauzalitate şi efectele dorite). Această cerinţă şi o înţelegere deplină a in-
tenţiei comandantului asigură cele două elemente care vor permite subordonaţilor să îşi
exercite iniţiativa şi să exploateze oportunităţile de moment.

Majoritatea vor fi de acord că aceste argumente evidenţiază avantajele adoptării operaţii-
lor bazate pe efecte, dar totodată trebuie să arătăm şi faptul că se poate identifica şi o vulnera-
bilitate majoră. Aceasta constă în faptul că viabilitatea acestui tip de operaţii devine relativă
în condiţiile în care comandanţii eşuează să formuleze şi să transmită subordonaţilor o intenţie
clară sau condiţiile/măsurile necesare pentru asigurarea succesului. În plus, comandanţii tre-
buie să aibă încredere în abilitatea subordonaţilor de a îşi exercita iniţiativa şi de a acţiona în
parametrii definiţi de intenţie. Dacă un comandant devine  foarte preocupat de a controla apli-
carea ordinului de acţiune la nivelul subordonaţilor, implicându-se în conducerea directă a
operaţiilor acestora, va pierde avantajele operaţiilor bazate pe efecte. 

Implicaţii practice. Provocări 

Implementarea operaţiilor bazate pe efecte în forţele terestre ar trebui să se realizeze într-un
mod relativ uşor, însă conducerea de către acestea a procesului de tranziţie spre operaţiile
bazate pe efecte în comunitatea “joint” va fi mult mai dificilă şi va solicita schimbări culturale
conceptuale în cadrul fiecărei categorii de forţe. Schimbarea concepţiilor va dura probabil
mulţi ani, pe măsură ce liderii şi statele majore se vor familiariza cu conceptul, iar modul de
gândire specific operaţiilor bazate pe efecte va fi inclus în programele de învăţământ şi instruire.

În forţele terestre se întrebuinţează o gamă largă de definiţii şi termeni care descriu
efectele, nu întotdeauna fiind bine înţeleşi. Spre exemplu, întrebuinţarea termenilor „neu-
tralizare”, „întârziere”, „limitare” şi „distrugere” s-a  generalizat, avându-se vedere că în mod
primar aceştia au fost întrebuinţaţi pentru a descrie  efectele asociate cu atacurile cinetice
asupra unei anumite ţinte, ele fiind mai mult specifice pentru uzul celor implicaţi în realizarea
operaţiilor de sprijin prin foc. 

Pe de altă parte, viziunea care asociază operaţiile bazate pe efecte cu metodele de obţinere
a efectului fără executarea focului şi a manevrei nu tratează conceptul în acea manieră unitară
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din care rezidă tocmai valoarea acestuia. Un pas important în implementarea oricărui concept
al operaţiilor bazate pe efect va consta în stabilirea şi acceptarea de comun acord a modului
de întrebuinţare a termenilor specifici de către categoriile de forţe.

De maximă importanţă este necesitatea de a asigura structurile cu acele elemente care să
asigure comandantului şi statului său major să coopereze într-o manieră dinamică şi controlată.
Astfel, în loc să avem centre separate dar interconectate, pentru informaţii, operaţii, logistică
etc., probabil va fi necesar ca la nivelul structurilor forţelor terestre să existe un centru de ope-
raţii întrunit care să conţină operatori pentru probleme generale şi specialişti pentru domenii
funcţionale, care să includă analişti intel şi operatori ai echipamentelor tehnice. Această echipă
de experţi care vor fi la curent cu efectele dorite, relaţiile dintre obiective şi intenţia coman-
dantului vor înţelege de ce trebuie schimbate la un moment obiectivele pe timpul operaţiei.
Ei vor putea să se adapteze rapid noilor realităţi, avându-se în vedere cooperarea rapidă şi
schimbul de informaţii cu specialiştii prezenţi într-o astfel de structură.

Determinarea organizării corecte a unei astfel de structuri reprezintă, alături de necesi-
tatea dezvoltării liderilor cu o experienţă vastă necesară aplicării conceptului, condiţiile nece-
sare implementării operaţiilor bazate pe efecte.  

Liderii de mâine care vor întrebuinţa operaţiile bazate pe efecte trebuie pregătiţi în medii
în care studentul este în centrul problemei şi nu instructorul, şi în care complexitatea este
menţinută, nu îndepărtată. Baremele, algoritmii rămân importanţi, dar atenţia trebuie îndrep-
tată pentru obţinerea rezultatelor finale, şi nu pe realizarea procedurii în mod corect. Bineînţe-
les, liderii vor trebui să deţină cunoştinţe complete asupra artei şi ştiinţei operaţiilor militare,
la care se va adăuga necesitatea ca aceştia să îşi dezvolte şi menţină minimum de competenţă
în domenii tradiţional descrise ca nefiind specifice formării liderului militar. 

Recomandări privind implementarea

Forţele terestre vor trebui să rămână flexibile în procesul de înţelegere a operaţiilor bazate
pe efecte, fiind dintre toate categoriile de forţe cea mai adecvată pentru a arăta calea ce trebuie
urmată în dezvoltarea conceptului, fiind cel mai important element în comunitatea joint.
Aceasta va necesita să se acţioneze pe două fronturi simultan, unul joint, iar celălalt specific
forţelor terestre.

Primul pas, aşa cum am afirmat anterior, va consta în acceptarea de comun acord de către
comunitatea joint a unei definiţii unice a acestor operaţii, forţele terestre fiind nevoite să ex-
tindă şi să dezvolte definiţiile şi termenii referitori la angajarea inamicului.

Liderii, formaţi pentru întrebuiţarea operaţiilor bazate pe efecte, vor trebui să dispună de
facilităţi şi reţele de comunicaţii adecvate necesare sprijinirii acţiunii acestora. 

Astfel, în câmpul de luptă vor fi necesare elemente de coordonare proiectate şi susţinute
în comun de forţele terestre şi forţele aeriene care să sincronizeze şi integreze focul mijloacelor
de lovire, puterea aeriană şi manevra forţelor terestre pentru obţinerea efectelor dorite.  

Ca o conluzie, este evident faptul că operaţiile bazate pe efecte nu sunt o noutate ab-
so lută, iar interesul actual pentru acest tip de acţiune reprezintă o bună oportunitate pentru
dezvoltarea acesteia, începând cu nivelul join. Forţele terestre ar putea fi categoria de forţe
cea mai adecvată în preluarea conducerii pentru dezvoltarea viitoare a conceptului în co-
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la borare cu celelalte categorii de forţe. Aflat sub patronajul forţelor terestre, conceptul ar
putea oferi ideile necesare pentru realizarea integrării întrunite în plan intelectual, doctri-
nar, organizaţional, operaţional şi tehnic. 

Note                                
1 David A. Deptula, “Firing for Effect: Change in the Nature of Warfare”, Defense and Airpower

Series (24 August 1995), p. 4.
2 Brigadier -General, David A. Deptula, Effects-Based Operations: Change in the Nature of Warfare

(Arlington, VA: Aerospace Education Foundation, 2001), p. iii.
3 LTC Allen W. BATSCHELET, Effect-based operations: A New Operational Model?, US Army

College, Carlisle Barracks, Pennszlvania, 2002.
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I. Introducere
Insurgenţa în Irak a crescut în intensitate şi s-a diversificat permanent, după 1 mai 2003,

când preşedintele Bush a declarat încheierea operaţiilor majore. 
Teroriştii, irakienii radicali (atât sunniţi, cât şi şiiţi) şi fostele elemente ale regimului Saddam

au constituit principalele grupări insurgente care au dus acţiuni împotriva forţelor coaliţiei. 
Toate grupările insurgente au beneficiat de expertiză de la militarii şi foştii membri ai ser-

viciilor de informaţii din cadrul structurilor militare (speciale) ale fostului regim Saddam. 
În timpul unui interviu acordat canalului de televiziune FOX NEWS SUNDAY, la 26

iunie 2005, secretarul apărării SUA, Donald Rumsfeld, a caracterizat natura insurgenţei din
Irak ca fiind complexă şi ambiguă, după care a prezentat strategia de înfrângere a acesteia2.
Ulterior, acesta a scris un memorandum către Comitetul întrunit al şefilor de state majore al
SUA, în care declara că „astăzi, ne lipsesc parametrii cuantificabili prin care să cunoaştem,
dacă învingem sau pierdem războiul global împotriva terorismului”. Aşa cum a fost scos în
evidenţă într-o serie de publicaţii militare, comandanţii militari ai coaliţiei şi factorii politici
de decizie continuă să pună un mai mare accent pe importanţa acestor parametrii, care în ter-
minologie militară sunt cunoscuţi ca măsuri de eficienţă.

Campania de operaţii de contrainsurgenţă din Irak asigură o excelentă oportunitate pentru
a valida măsurile de eficienţă în mediul contemporan operaţional şi adaptarea permanentă a
acestora. Unele au fost validate în alte operaţii de contrainsurgenţă, însă actualul mediu de se-

CONSIDERAŢII 
PRIVIND EFICIENŢA ACŢIUNILOR 

ÎN OPERAŢIILE 
DE CONTRAINSURGENŢĂ

- Studiu de caz referitor la operaţiile
de insurgenţă din cadrul operaţiei

Iraqi Freedom -

133

Prof. univ. dr. Ion PÂLŞOIU*
Gheorghe VIŞAN**



curitate oferă cu totul alte perspective.
Având în vedere faptul că Irakul reprezintă frontul central în războiul global împotriva

terorismului, victoria în cadrul operaţiei Iraqi Freedom reprezintă un interes esenţial pentru
SUA şi membrii coaliţiei.

Analiza unui conflict în desfăşurare nu oferă informaţii suficiente analiştilor militari.
Deşi din numeroase raţiuni, unele informaţii nu sunt disponibile sau precise, există suficiente
informaţii din surse deschise.

Măsurile de eficienţă, care indică în mod clar succesul operaţional, sprijină cel mai bine
pe comandanţi în luarea unor decizii corecte şi oportune.

Înţelegerea teoriei, istoriei şi doctrinei operaţiilor de contrainsurgenţă reprezintă un pas
vital, care contribuie la analiza naturii complicate a insurgenţelor din trecut, prezent şi viitor.

Acest efort analitic va face posibilă considerarea măsurilor de eficienţă, ca instrumente
utile de evaluare ale succesului în operaţiile de contrainsurgenţă. 

II. Cadrul general al insurgenţei   
„O insurgenţă - de orice tip ar fi ea - reprezintă o campanie politico-militară pentru putere,

care trebuie întâmpinată cu o reacţie politico-militară... Noi, americanii, înţelegem acest lucru
greşit“, spunea Tom Marks, de la Universitatea Naţională de Apărare din SUA. 

Insurgenţa este definită ca un set de acţiuni ale unui grup minoritar din cadrul unui stat,
a cărui intenţie este schimbarea politică printr-un set de mijloace subversive, propagandă şi
presiune militară, concentrându-se pe convingerea sau intimidarea populaţiei în vederea ac-
ceptării unei asemenea schimbări.

Acţiunile de bază ale insurgenţei includ programe pe termen lung, acţiuni asimetrice,
folosirea unui teren complex, operaţii informaţionale şi psihologice, precum şi mobilizarea
politică3.

De regulă, insurgenţii evită acţiuni militare decisive, care ar putea conduce la înfrângerea
lor. În schimb, ei optează pentru acţiuni de lungă durată, care le permit subminarea voinţei,
puterii şi legitimităţii regimului guvernamental.

Insurgenţii folosesc acţiunile lor pentru a se autosusţine şi obţine un mai mare suport
popular, urmărind schimbarea echilibrului puterii în favoarea lor. 

Obiectivul final al insurgenţilor este schimbarea sistemului politic existent, în aşa fel
încât să fie asemănător ideologiei lor.

În general, există patru elemente caracteristice ale insurgenţei, şi anume: conducerea,
activiştii, combatanţii şi masele (populaţia)4. Prezentăm, pe scurt, aceste elemente.

Conducerea este responsabilă pentru comanda şi controlul insurgenţei.
Acest element este responsabil pentru conceperea strategiei. De regulă, conducerea este

aceea care consideră, dacă situaţia din zona (zonele) unde se desfăşoară insurgenţa este aşa de
evidentă, încât acţiunea violentă este necesară pentru schimbarea sistemului. Conducerea re -
pre zintă elementul care este în măsură să declanşeze orice acţiune pentru a forţa schimbarea.

Activiştii reprezintă elementul politic al insurgenţei. Ei acţionează ca activişti politici şi
lideri locali ai insurgenţei. Aceştia primesc instrucţiuni de conducere, combinându-le cu situa-
ţia mediului operaţional şi determină acţiunile care se impun. În general, activiştii îndoc-
trinează masele şi recrutează combatanţii. 
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Combatanţii constituie următorul element. Aceşti indivizi execută acţiunile militare pen-
tru implementarea strategiei conducerii. De regulă, combatanţii menţin controlul local, prin
încercarea de a impune legea sau forţa militară.

Ultimul element îl reprezintă masele (populaţie), adică cei care sunt adepţii insurgenţei.
De regulă, masele nu duc acţiuni de luptă, în schimb, ei asigură informaţii şi sprijin logistic
combatanţilor. În general, aceştia îşi continuă activitatea de zi cu zi din societate şi asigură spri-
jin clandestin pentru combatanţi. Uneori, din cadrul acestora pot exista indivizi, care pot de-
veni combatanţi.

Structurile de combatanţi sunt constituite din grupări indigene, luptători străini sau foşti
militari. În Irak, după o analiză profundă au fost identificate trei grupuri principale de com-
batanţi, astfel: teroriştii, irakienii radicali şi saddamiştii. 

Teroriştii. Teroriştii se compun din grupuri indigene şi luptători străini, având efectivele
re crutate din irakieni motivaţi de o ideologie religioasă extremistă. Zonele predominante de
ope rare ale teroriştilor sunt regiunile centrale, de nord şi vest ale ţării, incluzând oraşe ca Bagdad,
Ba’aqubah, Mosul, Fallujah şi Ramadi. 

Teroriştii, cu toate că sunt constituiţi din irakieni, întrebuinţează luptători străini atât în
atacuri convenţionale, cât şi - în principal - în atacuri sinucigaşe. De pildă, regiunile de fron-
tieră rămân puncte decisive pentru scopul teroriştilor, deoarece prin acele puncte îşi deplasează
resursele financiare, materiale şi umane. Grupul teroriştilor include Al Qaeda în Irak (AQI),
Ansar al-Sunna (AS), Abu Harun Group, Abu Ayman, Islamic Army of Iraq (IAI) şi Mujahidin
Army.

Irakienii radicali. Radicalii includ o combinaţie, atât de grupuri de sunniţi radicali, cât
şi grupuri de şiiţi radicali. Principala zonă operaţională a sunniţilor radicali se întinde de la Ra-
madi, Kirkuk şi Mosul şi la sud de Bagdad, cu ceva activităţi în regiunile Husyabah şi Al
Qa’im. În principal, şiiţii acţionează în Bagdad şi în provinciile din sudul ţării.

Radicalii sunniţi sunt reprezentaţi de următoarele grupări: 1920 Revolutionary Brigade
(1920 Rev Bde), Green Battalion, Nu’man Brigade şi Gangs of Iraq, pe când radicalii şiiţi in-
clud: Jaysh al-Mahdi (JAM), Iraqi Hizballah, Army of the Guardians, Sheibani Network, Lord
of the Martyrs, 15th Sha’aban Movement, Thar Allah, Harakat Movement in Iraq (HMI), Hizb
al-Islamiyah fil Iraq (HII) şi Ansar al-Mahdi. Grupurile şiite au demonstrat că au capacitatea
de a-şi mobiliza luptătorii în foarte scurt timp. 

Saddamiştii. Saddamiştii se compun din reprezentanţi de rang înalt din fostul regim,
membri ai fostului partid Baas (Ba’ath) şi adepţii lor. Celulele şi suporterii saddamiştilor pot
fi identificaţi în Bagdad, provincia Ninawa, însă aceştia îşi desfăşoară acţiunile, în principal
în Baghdad, Bayji, Mosul şi Ramadi. 

În această categorie pot fi incluşi New Ba’ath Party şi aripa armată Jaysh Muhammad
(JM).  

III. Modelul liniilor de operaţii în contrainsurgenţă
Natura unei insurgenţe impune ca militarii să ia în considerare cadrul ei operaţional.

Comparat cu acţiunile militare convenţionale, cadrul operaţional este diferit în operaţiile de
contrainsurgenţă, deoarece insurgenţii se concentrează pe prevenirea faptului ca spaţiul de
luptă să devină decisiv, în timp ce urmăresc îndeaproape  desfăşurarea de acţiuni politice, in-
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formaţionale şi psihologice.
Ca instrument al designului operaţional, liniile de operaţii asigură o metodă de a vizualiza

„ce” şi „cum” obiectivele campaniei sunt îndeplinite.
Deoarece o insurgenţă are factori comuni, eforturile unei contrainsurgenţe de asemenea

vor conţine aspecte comune, care vor permite elaborarea unor linii logice de operaţii.
Lecţiile învăţate din operaţiile de contrainsurgenţă anterioare au determinat identificarea

următoarelor linii de operaţii5:
a) acţiuni militare;
b) instruirea şi întrebuinţarea forţelor de securitate (armată, poliţie) ale naţiunii gazdă;
c) promovarea guvernării;
d) îmbunătăţirea infrastructurii critice;
e) îmbunătăţirea programelor economice.
Liniile de operaţii sunt oportune pentru sincronizarea acţiunilor împotriva insurgenţilor,

care de regulă, se confundă cu populaţia. Un plan de campanie bazat pe liniile logice de ope raţii
armonizează eforturile forţelor coaliţiei, organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale
şi ale naţiunii gazdă către un obiectiv comun.

Fiecare linie de operaţie reprezintă o categorie conceptuală, împreună cu care guvernul
naţiunii gazdă şi comandantul forţelor coaliţiei intenţionează să atace strategia insurgenţilor
şi să stabilească legitimitatea guvernului naţiunii gazdă.

Liniile de operaţii sunt strâns legate între ele. Realizarea cu succes a stării finale necesită
o coordonare atentă a acţiunilor întreprinse în fiecare linie de operaţii.

Succesul într-o linie de operaţii consolidează succesul în celelalte. 
Progresul în cadrul fiecărei linii de operaţii contribuie la realizarea unui mediu stabil şi

sigur pentru naţiunea gazdă.
Stabilitatea este consolidată prin recunoaşterea populară a legitimităţii guvernului naţiunii

gazdă, îmbunătăţirea guvernării şi reducerea progresivă a originii cauzelor insurgenţei.
Nu există o listă a liniilor de operaţii, care să se aplice în toate cazurile. 
La elaborarea planului de campanie, comandanţii selecţionează acele linii de operaţii

care se adaptează cel mai bine stării finale dorite.
În continuare, vom prezenta pe scurt caracteristicile fiecărei linii de operaţii.
a) Acţiunile militare reprezintă prima linie de operaţii. 
Mediul de securitate este esenţial pentru succesul oricărei operaţii de contrainsurgenţă. 
Dacă contrainsurgenţa eşuează în asigurarea unui mediu de securitate stabil, legitimitatea

guvernului va fi diminuată şi pusă sub semnul întrebării. 
b) A doua linie de operaţii se referă la instruirea şi întrebuinţarea forţelor de securitate

ale naţiunii gazdă.
Întrebuinţarea forţelor de securitate ale naţiunii gazdă va avea ca efect imediat creşterea

legitimităţii guvernului şi va determina un sprijin mai mare din partea  populaţiei.
Având în vedere că securitatea rămâne un element important al contrainsurgenţei, în cele

din urmă naţiunea gazdă trebuie să fie în măsură să-şi protejeze populaţia.
c) În general, insurgenţa este rezultatul unor crize guvernamentale sau politice. Aceasta

înseamnă că, susţinerea guvernării va reprezenta o misiune esenţială pentru forţele care par-
ticipă la operaţii de contrainsurgenţă.

d) Obţinerea sprijinului populaţiei şi eliminarea percepţiei de privare de servicii esenţiale
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sunt misiuni dificile. O metodă eficientă pentru îndeplinirea acestor misiuni este legată de
îm bunătăţirea infrastructurii critice. Adesea, în zonele afectate, îmbunătăţirea infrastructurii
critice este o cerinţă esenţială pentru constituirea capabilităţilor aparatului politic şi de secu-
ritate ale naţiunii gazdă.

Îmbunătăţirea infrastructurii critice împiedică eforturile insurgenţilor de a câştiga sprijinul
populaţiei şi, pe de altă parte, contribuie la creşterea legitimităţii guvernului.

e) Ultima linie de operaţii, în modelul general, este cea legată de îmbunătăţirea pro-
gramelor economice. O provocare majoră cu care cele mai multe ţări se confruntă într-o in-
surgenţă este cea a subdezvoltării economice.

O economie săracă poate constitui elementul care va contribui la recrutarea populaţiei
pentru insurgenţă şi creşterea nemulţumirii datorită privării de serviciile de bază.

Îmbunătăţirea programelor economice este esenţială pentru eforturile contrainsurgenţei.
Toate liniile de operaţii sunt susţinute de o puternică campanie de operaţii informaţionale,

în care centrul de greutate îl reprezintă populaţia.
Deşi liniile de operaţii vor depinde de mediul de securitate din cadrul fiecărei campanii

de contrainsurgenţă, cele prezentate mai sus pot fi aplicabile în majoritatea operaţiilor de acest
tip.

IV. Liniile de operaţii în contrainsurgenţa din Irak
Conducerea SUA, pe baza lecţiilor identificate din derularea acţiunilor împotriva insur-

genţei irakiene, a început să accepte natura prelungită a operaţiilor de contrainsurgenţă şi a
ajuns la concluzia că această campanie ar putea fi de durată. După acceptarea naturii prelungite
a operaţiilor de contrainsurgenţă, Consiliul Naţional de Securitate a publicat Strategia naţio -
nală pentru victoria în Irak.

Documentul elaborat de Consiliul Naţional de Securitate al SUA  a stabilit că, victoria
în Irak ar putea fi obţinută în etape. De asemenea, conducerea politico-militară a SUA a re-
cu noscut că operaţiile de contrainsurgenţă sunt acţiuni de lungă durată, care necesită timp şi
unitate.

Pe termen scurt, obiectivele se concentrează pe progresele înregistrate în lupta împotriva
teroriştilor, continuarea construirii instituţiilor democratice, realizarea obiectivelor politice şi
crearea forţelor de securitate irakiene6.

Pe termen mediu, obiectivele urmăresc asumarea rolului principal al Irakului în înfrân-
gerea teroriştilor, asigurarea propriei securităţi, funcţionarea guvernului constituţional şi con-
solidarea economiei7.

Pe termen lung, obiectivele şi starea finală strategică dorită urmăresc realizarea unui Irak
stabil, unit, paşnic, integrat în comunitatea internaţională şi un partener credibil în războiul
global împotriva terorismului8.

Prin publicarea Strategiei naţionale pentru victoria în Irak, Consiliul Naţional de Secu-
ritate al SUA a clarificat starea finală strategică pentru Irak. 

În general, modelul liniilor de operaţii elaborat pentru înfrângerea unei insurgenţe,
prezentat anterior, va putea fi foarte bine adaptat în actuala campanie din Irak.

Pentru a analiza eficienţa contrainsurgenţei irakiene, în perioada 2005-2006 au fost în-
trebuinţate următoarele linii de operaţii9:
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a) acţiuni militare;
b) instruirea şi întrebuinţarea forţelor de securitate irakiene;
c) îmbunătăţirea infrastructurii critice;
d) promovarea guvernării;
e) îmbunătăţirea programelor economice.
Prezentăm, pe scurt, fiecare linie de operaţii.
a) Acţiunile militare executate de forţele coaliţiei împotriva insurgenţei irakiene folosesc

doi parametri în vederea măsurării eficienţei acestora.
1. Primul parametru se referă la numărul de informaţii confidenţiale primite de forţele

coaliţiei de la populaţie sau din alte surse. Acest parametru este în strânsă conexiune cu starea
strategică finală – înfrângerea insurgenţei şi asigurarea unui mediu de securitate stabil în Irak.

Obiectivele operaţionale care trebuie îndeplinite includ eliberarea zonelor aflate sub con-
trolul insurgenţilor, precum şi diminuarea influenţei şi eficacităţii acestora. 

O informaţie confidenţială este identificată ca fiind utilă dacă asigură datele necesare
executării cu succes a unei operaţii de contrainsurgenţă (capturarea unor lideri locali ai insur-
genţei, depozite de armament/muniţii, centre de fabricare a dispozitivelor explozive impro -
vi zate etc.).

Un număr cât mai mare de informaţii confidenţiale confirmă faptul că insurgenţii nu mai
au sprijinul şi acceptul populaţiei. Parametrul este observabil şi cuantificabil. 

2. Al doilea parametru, care va fi analizat pe timpul executării acţiunilor militare, se re -
feră la numărul acţiunilor iniţiate de forţele coaliţiei, în opoziţie cu cele ale insurgenţilor.

Obiectivul operaţional asociat acestui parametru îl constituie eliberarea zonei/zonelor de
operaţii de sub controlul insurgenţilor. 

De asemenea, parametrul asigură mijloacele necesare comandantului, în vederea evaluării
iniţiativei. Iniţiativa impune insurgenţilor conformarea cu obiectivele operaţionale ale coaliţiei,
iar pentru forţele coaliţiei asigurarea  libertăţii de acţiune.

Cunoaşterea statutului iniţiativei este semnificativă pentru un comandant într-o campanie
de contrainsurgenţă, în care nivelul necesar de protecţie a forţei va fi dependent de forţele şi
resursele la dispoziţie.

Dacă insurgenţa iniţiază un număr foarte mare de atacuri, aceasta va determina pe coman-
dant să se concentreze tot mai mult pe structura de forţe şi resursele necesare asigurării pro-
tecţiei acestora.

Provocările impuse de observare şi precizie reduc eficacitatea acestui parametru. Deşi
reprezintă un parametru al iniţiativei, numărul acţiunilor executate de forţele coaliţiei compa -
ra tiv cu cele iniţiate de insurgenţi nu corespund în mod adecvat caracteristicilor unei bune
măsuri de eficienţă.

b) Următoarea linie de operaţii se referă la instruirea şi modul de întrebuinţare a
forţelor de securitate irakiene.

Doi parametrii vor fi analizaţi în cadrul acestei linii de operaţii.
1. Primul parametru se referă la numărul forţelor de securitate (armată, poliţie) irakiene.

Starea finală strategică, asociată cu această linie de operaţii, urmăreşte ca Irakul să fie în mă-
sură să-şi asigure propria securitate. Cu toate că acest parametru este asociat stării finale strate-
gice, nu reprezintă o măsură de eficienţă adecvată, deoarece lipsesc mijloacele şi nu asigură
precizia necesară (date contradictorii transmise de Ministerul apărării şi cel de interne).

Folosirea acestui parametru reprezintă un instrument util de evaluare, însă nu îl poate
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ajuta pe comandantul forţelor coaliţiei în luarea deciziei. 
2. Al doilea parametru care va fi analizat în această linie de operaţii se referă la procentul

din spaţiul de luptă care se află în responsabilitatea forţelor de securitate irakiene.
Obiectivul operaţional pentru acest parametru este asociat cu transferul responsabilităţilor

pe linie de securitate de la forţele coaliţiei la cele irakiene. 
După transferul responsabilităţilor pe linie de securitate, forţele coaliţiei sunt în măsură

să-şi realoce forţele şi resursele în alte zone controlate de insurgenţi. Parametrul este obser -
vabil, cuantificabil şi precis. În cazul în care o structură de securitate irakiană nu este capabilă
să securizeze zona (regiunea), forţele coaliţiei intervin în sprijinul acestora.

Procentajul din spaţiul de luptă pentru care forţele de securitate irakiene sunt responsa -
bile, reprezintă un parametru cuantificabil care este folosit, de regulă, în informările prezentate
Congresului SUA de către comandanţii militari americani.

c) Următoarea linie de operaţii este reprezentată de îmbunătăţirea infrastructurii cri  ti -
ce. Parametrul care va fi examinat este asociat cu numărul abonaţilor la telefoane mobile.

Înainte de înlăturarea lui Saddam, reţeaua de telecomunicaţii irakiană a fost una dintre
cele mai slab dezvoltate din Orientul Mijlociu şi fără reţele de telefonie mobilă.

Obiectivul operaţional este acela de a urmări restaurarea structurii de telecomunicaţii
irakiene. Parametrul se află în strânsă legătură cu starea finală strategică în Irak, este obser -
va  bil, cuantificabil şi precis.

Datorită faptului că insurgenţii sunt dependenţi de infrastructura de telecomunicaţii, ei
evită atacarea nodurilor critice ale acesteia.

Creşterea numărului abonaţilor la telefonia mobilă va avea ca efect un  număr mai mare
de irakieni în măsură să-şi conducă propriile afaceri, cu implicaţii ulterioare în dezvoltarea
economică a ţării.

Cu toate că reţeaua de telecomunicaţii reprezintă o infrastructură critică care trebuie să
fie îmbunătăţită, folosirea acestui parametru este insuficientă şi nu conţine caracteristicile
unei măsuri de eficienţă adecvate.

d) Următoarea linie de operaţii care va fi analizată este reprezentată de promovarea gu-
vernării. Parametrul specific care va fi analizat se referă la abilitatea irakienilor de a continua
procesul politic, conform calendarului stabilit.

Starea finală strategică este reprezentată de constituirea unui guvern democratic, capabil
să se autoguverneze. 

Obiectivul operaţional se concentrează pe prevenirea acţiunilor insurgenţilor de a împie -
di ca derularea procesului politic (alegeri locale, alegeri naţionale, referendum de aprobare a
Con stituţiei etc.), în conformitate cu calendarul stabilit. Acesta este considerat un parametru
cheie în rapoartele şi informările comandanţilor forţelor coaliţiei prezentate Congresului SUA. 

Abilitatea de a continua procesul politic asigură impulsul necesar împotriva insurgenţei
şi indică populaţiei faptul că eforturile pentru constituirea unui guvern constituţional vor avea
succes.

Parametrul este observabil, cuantificabil şi precis. Ca instrument de măsură, parametrul
nu este util comandanţilor coaliţiei în luarea deciziei.

e) Ultima linie de operaţii are ca obiectiv îmbunătăţirea programelor economice.
Parametrul care va fi analizat este asociat cu numărul de afaceri înregistrate de către

Ministerul irakian al comerţului. Acest parametru este legat de starea finală strategică -  con-
struirea unui Irak stabil, paşnic şi dedicat dezvoltării şi prosperităţii economice. 
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Obiectivul operaţional este asociat cu promovarea de noi afaceri.
Parametrul este observabil, cuantificabil şi are efecte în dezvoltarea economică a ţării. Pe

de altă parte, parametrul nu satisface caracteristicile unui mijloc semnificativ şi nici precis de
măsurare. Cuantificarea numărului de noi afaceri nu asigură informaţiile necesare unui coman-
dant în luarea deciziei. Pe lângă aceasta, nu se fac referiri la capacitatea sau eficienţa aface -
rilor.

Parametrului referitor la noile afaceri înregistrate îi lipseşte sensul şi precizia. De aseme-
nea, nu reprezintă un instrument util pentru comandanţii coaliţiei.

În Irak, campania de contrainsurgenţă s-a maturizat până la punctul în care acţiunile in-
surgenţilor pot fi caracterizate cel mai bine. 

Situaţia din teren, constituie un mediu excelent pentru validarea practică a teoriei refe -
ri toare la măsurarea eficienţei şi de adaptare la realităţile insurgenţei din Irak.

V. Validarea măsurilor de eficienţă 
folosite în timpul operaţiilor de contrainsurgenţă
Deşi Irakul reprezintă frontul central al războiului global împotriva terorismului, aceasta

nu este singura ameninţare. Cele mai recente analize politico-militare descriu terorismul şi
insurgenţa ca fiind ameninţări crescânde la interesele de securitate ale NATO şi UE.

O dată cu creşterea acestor ameninţări, se impune concentrarea eforturilor militare pentru
a le contracara. O componentă integrată a acestor eforturi trebuie să fie măsurarea eficienţei. 

Primul pas pentru a face din măsurarea eficienţei o metodă analitică este acela de a
înţelege sensul termenului.

O măsură de eficienţă reprezintă un parametru folosit pentru evaluarea schimbărilor în
comportamentul sistemului, capabilitatea sau mediul operaţional, care este legat de măsurarea
realizării stării finale, îndeplinirii obiectivelor sau creării unui efect10.

Măsura de eficienţă se concentrează pe rezultatele sau consecinţele acţiunii. Aceasta
răspunde la întrebarea: rezultatele obţinute permit mutarea eforturilor către starea finală dorită
sau sunt necesare alte acţiuni suplimentare ori alternative ?

Pentru ca aceasta să devină o metodă de evaluare a comandantului, ea trebuie să aibă ur-
mătoarele caracteristici:

• să fie semnificativă;
• să fie conectată cu starea finală dorită la nivel strategic;
• să aibă o puternică legătură între cauză şi efect;
• să fie cuantificabilă;
• să fie precisă11.

O bună măsurare a eficienţei va creşte abilitatea comandantului de a a-şi folosi forţele şi
resursele la dispoziţie, în timp şi spaţiu şi de a realiza starea finală dorită la nivel operativ.

Pentru dezvoltarea unor parametrii care să măsoare eficienţa contrainsurgenţei, trebuie
înţelese şi alte aspecte referitoare la cultura, obiceiurile, guvernarea şi religia ţării gazdă.

Fără înţelegerea acestor aspecte este foarte dificil să fie identificate efectele ascunse ale
fiecărei linii de operaţii asupra mediului operaţional.  

Pe lângă caracteristicile enumerate mai sus, măsurarea eficienţei trebuie corelată cu pro-
gresul campaniei şi etapele acesteia. Datorită schimbărilor frecvente în mediul operaţional
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specific operaţiilor de contrainsurgenţă, sistemul de măsurare a eficienţei trebuie revăzut şi
adaptat permanent.

Deşi termenul de măsurare a eficienţei nu a fost folosit la începutul secolului XX, analiştii
militari au identificat că acest sistem de măsurare a fost folosit în timpul războiului condus de
americani în Filipine (1898-1902)12.

Prin folosirea măsurării eficienţei ca instrument cuantificabil, care face legătura între
desfăşurarea operaţiilor, obiectivele operaţionale şi starea finală dorită la nivel strategic, se
poate pune la dispoziţia comandantului o tehnică efectivă în folosirea cu mare grijă a resurselor
importante în a determina dacă punerea în aplicare a strategiei este încununată de succes.

O dată cu creşterea ameninţării insurgenţei şi terorismului asupra NATO şi UE, a crescut
şi nevoia de a folosi cele mai eficiente instrumente de evaluare a succesului în operaţiile de
contrainsurgenţă.

Dacă instrumentele de măsurare sunt concepute pentru evaluarea caracteristicilor unei
bune măsurări a eficienţei şi sunt corelate cu schimbările din mediul operaţional, acestea vor
furniza comandantului la nivel operativ informaţiile necesare pentru a-şi folosi cu eficienţă,
în timp şi spaţiu, forţele avute la dispoziţie şi pentru a atinge starea finală dorită.

Demersul nostru ştiinţific poate constitui un îndrumar util pentru comandanţii structurilor
care urmează să fie dislocate în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan.

*
*         *

* General de brigadă dr. Ion PÂLŞOIU - şeful Direcţiei operaţionalizare,
generare şi evaluare forţe/SMG

** Colonel Gheorghe VIŞAN - şef secţie/Direcţia operaţionalizare, generare şi evaluare
forţe
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Generalităţi
Dispariţia bipolarismului a atras după sine – pe lângă reducerea probabilităţii unui con-

flict armat major, între blocuri militare opuse – multiplicarea şi diversificarea fără precedent
a riscurilor şi ameninţărilor ce pot afecta securitatea naţională a statelor.

În ultimele decenii ale secolului XX, s-au experimentat şi pus la dispoziţia armatelor
moderne, o serie de tehnologii avansate care, schimbând radical, atât tehnica de luptă, cât şi
tehnicile, tacticile şi procedurile (TTPs) de acţiune militară, au modificat şi caracterul conflic-
tului armat.

Începutul mileniului III evidenţiază faptul că terorismul de masă reprezintă noul flagel
al lumii de astăzi, iar eradicarea acestuia constituie o necesitate şi o posibilitate.

Viitoarele conflicte vor îmbrăca, în circumstanţe determinante, fie forma unui conflict de
joasă intensitate, în care pot fi angajaţi actori statali şi nonstatali, fie forma unui război la
nivel subregional, declanşat fără o avertizare prealabilă, sau cu o perioadă de avertizare foarte
scurtă.

În acest context strategic – caracterizat unanim drept versatil, incert, complex şi ambiguu
– analiştii politici şi specialiştii militari s-au angajat într-o cursă febrilă, contra cronometru,
pentru a defini fizionomia spaţiului de luptă modern, caracterizat, atât prin conflicte simetrice,
cât şi prin cele de natură asimetrică.

În conflictele simetrice acţiunile militare vor avea un pronunţat caracter expediţionar, în-
trunit, interarme şi vor fi desfăşurate în circumstanţe nesigure, pe un teren nepregătit în pre-
alabil şi fără a beneficia de toate facilităţile de infrastructură.

Operaţiile militare întrunite, interarme şi cele multinaţionale vor reprezenta soluţia cea
mai frecventă în rezolvarea conflictelor simetrice. Componentele terestră şi aeriană, iar în
acţiunile desfăşurate pe litoral, în deltă şi la fluviu şi componenta navală, vor deveni interde-
pendente.

Acest tip de conflict armat se va desfăşura potrivit legilor şi principiilor luptei armate, dar
marea bătălie se va da pentru supremaţia informaţională.

Spaţiul de luptă modern se va caracteriza prin: contractare a timpului, tridimensionali-
tate, transparenţă, dinamism, neliniaritate, aspect insular şi multidirecţionalitate, automati-
zare şi digitalizare.

APLICAREA CONCEPTULUI 
„OPERAŢII BAZATE PE EFECTE

(OBE)”
ÎN OPERAŢIILE DE STABILITATE

DUSE DE FORŢELE TERESTRE
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Capacitatea Forţelor Terestre de a face faţă cerinţelor spaţiului de luptă modern va de-
pinde de realizarea şi menţinerea supremaţiei prin manevră, suprimarea şi saturarea cercetării
şi mijloacelor de contramăsuri de război electronic ale adversarului şi inducerea în eroare a
acestuia prin executarea protecţiei active împotriva războiului electronic, penetrarea şi trans-
miterea de informaţii false în sistemul lui managerial.

Ansamblul acestor caracteristici descrise sumar subliniază faptul că pe viitorul câmp de
luptă se vor confrunta sisteme de arme cu aspect punctual, cu un ridicat grad de manevrabi -
litate, dispersate în mici entităţi autonome, ceea ce ne determină, în ultimă instanţă, să căutăm
şi locul exact al luptătorului terestru.

Conflictul asimetric, pus în evidenţă de manifestarea violentă a unor factori de risc de
natură etnico – religioasă, politică, economică etc., va deveni, potrivit analiştilor militari,
forma de conflict armat dominantă ce va opune armatelor regulate forţe neregulate, organizaţii
teroriste, asociaţii criminale, carteluri ale drogurilor, secte religioase şi grupuri de presiune de
toate nuanţele, statale sau nestatale, care folosesc metode neconvenţionale de luptă pentru
apărarea intereselor de grup sau naţionale, pe propriul teritoriu sau oriunde în lume.

Forţele neregulate vor fi înarmate şi echipate cu un inventar care va cuprinde armamente
de primă calitate din punct de vedere al preciziei, puterii de distrugere,  rază de acţiune şi ma -
ne vrabilităţii.

Cu o asemenea dotare, forţele neregulate vor fi capabile să ducă un război de lungă du-
rată, lovind brusc, scurt şi imprevizibil.

În opoziţie, forţele regulate vor necesita capacităţi şi disponibilităţi pentru acţiuni de neu-
tralizare sau distrugere a formaţiunilor ilegal constituite, simultan cu protejarea populaţiei,
apărarea elementelor de infrastructură şi obiectivelor proprii expuse acţiunii acestora, folosind
forme şi procedee specifice.

Nevoia de a apăra o multitudine de ţinte împotriva unor atacuri imprevizibile şi de orice
natură (tip „kamikaze”, agenţi biologici etc.) implică existenţa unui element defensiv puternic,
dar dispersat, care să constituie totodată o bază solidă pentru declanşarea acţiunilor ulterioare
în scopul cuceririi şi menţinerii iniţiativei.

Pentru a face faţă unui astfel de conflict armat, Forţele Terestre vor trebui să fie constituite
în structuri modulare, dotate cu armament eficace şi tehnică de luptă mobilă şi polifuncţională
care să le asigure o înaltă flexibilitate şi reversibilitate.

Ca şi în conflictele simetrice, în cele asimetrice, obţinerea informaţiilor despre adversar
va reprezenta un factor hotărâtor de succes.

Din perspectiva conflictului asimetric, fizionomia spaţiului de luptă capătă unele parti -
cularităţi. Astfel, acesta va fi transparent pentru forţele neregulate şi opac sau puţin transparent
pentru forţele regulate. Acţiunile vor avea un caracter secvenţial, dinamic, neliniar şi se vor
desfăşura pe toată adâncimea dispozitivelor de luptă, cu o intensitate şi durată variabile în
funcţie de cantitatea şi natura forţelor angajate.

Diversitatea ţintelor vizate şi spaţiul larg de acţiune al forţelor neregulate vor imprima
acţiunilor un pronunţat caracter multidirecţional.

Derularea simultană a celor două tipuri de conflict, simetric şi asimetric, vor impune spa -
ţiului de luptă modern trăsături specifice acestora, corespunzător acţiunilor desfăşurate.
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În mod clar cele prezentate anterior au schimbat operaţiile militare, şi eforturile politice
nu mai reprezintă mâna dreaptă sau mâna stângă a obiectivelor naţionale; acestea sunt adunate
într-un pumn închis al unui efort global împotriva terorismului. Operaţiile care se sincro ni -
zea ză în acest mediu nou interzic gândirea, organizarea, sau operarea din era Războiului Rece.
A sincroniza operaţiile din mediul nou înseamnă că trebuie să ne concentrăm asupra efectelor
dorite şi să aplicăm toate elementele forţei de luptă pentru a dobândi aceste efecte.

Organizarea structurală de nivel brigadă pentru ducerea OBE
Pentru a deveni o structură, care să asigure planificarea, comanda, controlul şi evaluarea

operaţiei bazate pe efecte, statul major la nivel de brigadă trebuie să fie reorganizat pentru a
fi în măsură să planifice şi să execute operaţii într-un mediu extrem de complex. Odată ce or-
ganizarea statului major este consolidată, grupurile de luptă ale brigăzii vor fi pregătite să
adune şi să analizeze informaţiile şi să canalizeze eforturile brigăzii pentru a realiza efectele
dorite de comandant în spaţiul de luptă repartizate (zona de responsabilitate – AoR). În plus,
aceştia vor fi mai bine pregătiţi pentru procesul de luare a deciziei, gata să organizeze operaţii
în baza efectelor folosind ciclul de organizare a efectelor.

Comandantul de brigadă, în funcţie de misiunea primită, dispune de o multitudine de
forţe şi mijloace, unele pe care le-a avut la dispoziţie pentru a realiza obiectivele / efectele
planificate, atât asupra inamicului, cât şi / sau a populaţiei din AoR. Parte din acestea, au fost
în organica marii unităţi încă de pe timp de pace, altele au fost / vor fi luate în subordine, sub
diferite forme (FULL COMMAND, OPCOM, OPCON etc.), în cadrul unui Grup de Luptă
de nivel brigadă (BCT), în funcţie de specificul misiunii / sarcinilor specifice – implicite. Pen-
tru a sincroniza optim activităţile / acţiunile forţelor şi mijloacelor avute la dispoziţie, în ve -
derea eficienţei dorite, comandantul brigăzii trebuie să dispună măsuri de organizare pe
structuri „funcţionale” a personalului din comandamentul brigăzii, care la pace se găseşte în
cadrul unor structuri „modulare”. Dacă acest lucru nu se face, statul major la nivel de brigadă
va deveni o reţea de elemente depăşite.

Pentru a nu se crea disfuncţionalităţi în domeniul operaţiilor, centrele de conducere tac-
tice se ramifică, de regulă, pe două direcţii – planificare operaţii viitoare şi operaţii curente. 

În mod tipic, specialiştii militari / Forţele Terestre văd „centrele de conducere” ale
brigăzii ca şi celule multiple, cu un grad mediu de independenţă, dar cu atribuţii clar definite,
respectiv:

a) Centrul de Decizie (CD), care se ocupă, în principiu, de:
- planificarea acţiunilor viitoare;
- conducerea acţiunilor militare în cadrul „operaţiei în adâncime”.

b) Centrul Operaţional Tactic (TOC), care se ocupă, în principiu, de:
- conducerea acţiunilor militare în cadrul „operaţiei la contact”;
- preluarea prerogativelor CD (în situaţia când acesta este neoperativ sau la

ordin).
c) Centrul de Conducere Logistică (CCL),  care se ocupă, în principiu, de:

- planificarea şi conducerea procesului de suport logistic;
- preluarea prerogativelor CD / TOC (în situaţia când acesta este neoperativ sau

la ordin).
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Principalele forţe, mijloace şi proceduri care sunt posibile producătoare de efecte  în
cadrul „Operaţiei Bazate pe Efecte” sunt prezentate în figura 1-1:

Pentru îndeplinirea atribuţiilor  aferente acestui tip de operaţii, o variantă de realizare a
structurii „funcţionale”, de nivel brigadă – divizie este prezentată în organigrama de mai jos: 

Ciclul de organizare a efectelor 
Figura 1-3 ilustrează ciclul de organizare a efectelor. Începând cu evaluarea zonei de res-

ponsabilitate, ciclul arată clar că procesul este intern şi continuu. În plus, ciclul arată relevanţa
procesului militar de luare a deciziilor şi metodologia procesului de targeting în mediul actual
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şi modul în care procesul de luare a deciziilor este folosit să organizeze, execute, şi evalueze
operaţii în baza efectelor.

Ciclul de organizare a efectelor scurtează procesul militar de luare a deciziilor eliminând
dezvoltarea multiplelor cursuri de acţiune. Metodologia procesului de targeting, de decizie,
detectare / urmărire, angajare şi evaluare este vitală, aşa cum e descrisă publicaţiile de specia -
li  tate. Organizarea Armatei şi Producerea Ordinelor face parte din procesul militar de luare a
deciziilor. Ciclul de organizare a efectelor începe cu o evaluare a zonei de responsabilitate a
brigăzii. Evaluarea este primul pas al procesului de luare a deciziilor – primirea misiunii. În
timpul operaţiilor continue, brigăzile nu vor avea în mod normal un ordin de operaţii sau un
ordin fragmentar pentru a conduce operaţii viitoare, dar, aşa cum se afirmă în Manualul
Brigăzii Mecanizate şi în Manualul Sprijinului prin Foc al Diviziei / Grupării de Forţe În-
trunite, comandantul şi statul major folosesc intenţia comandantului superior în grad şi antici-
pează operaţii viitoare. Statul major hotărăşte îndreptarea atenţiei către operaţii viitoare
analizând operaţii precedente şi prezente şi mediul informaţional. Comandanţii şi statul major
folosesc evaluările comandanţilor grupărilor operative şi estimările individuale ale statului
major pentru a determina evaluarea zonei de responsabilitate a brigăzii.
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Evaluarea zonei de responsabilitate 
(Primirea misiunii) şi Analiza misiunii
Grupul de pregătire a efectelor încep procesul militar de luare a deciziilor în vederea ope -

raţiilor viitoare (vezi agenda din fig 1-5). Se bazează pe direcţiile evaluărilor unităţilor sub-
ordonate, a evaluărilor informaţionale şi a măsurilor de eficienţă. Grupul de pregătire a
efec telor actualizează estimările statului major. Conduce analiza misiunii cercetând măsurile
de eficienţă, rapoartele situaţiei, rezumatele informative, sursele deschise de informaţii, eva -
luări din ciclurile ordinelor operative ale efectelor anterioare şi rapoartele de evaluare ale co-
mandantului grupării operative. Rezultatul este evaluarea generală a zonei de responsabilitate
a brigăzii. Serviciile statului major care deţin o parte integrală din această evaluare sunt sis-
temele de operare în spaţiul de luptă de informaţii şi manevră, celula de coordonare a efectelor
şi celula de coordonare a proiectelor.

Figura 1-5

Analiza impactului şi tendinţei planului de campanie
Analiza impactului şi tendinţei planului de campanie este o înregistrare continuă a mo -

dului în care, după locaţie, grupările tactice ale brigăzii primesc obiectivele militare ale pla -
nului de campanie al comandantului forţelor întrunite. Dacă nu sunt alte probleme, această
analiză descrie succesul, zonele cu posibile neînţelegeri, sau zone cu probleme în cadrul zonei
de responsabilitate a grupărilor tactice ale brigăzii. Indicatorii, numiţi măsuri de eficienţă sau
criterii de succes, sunt folosiţi pentru a măsura succesul sau eşecul obiectivelor militare ale
planului de campanie. Pentru a explica pe mai departe acest proces, este necesară o discuţie
cu privire la conţinutul planului de campanie. 

Planul de campanie
Planul de campanie al comandantului forţelor întrunite defineşte starea finală care con-

stituie succesul, eşecul, terminarea misiunii sau strategia de ieşire şi serveşte ca bază pentru
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Agenda grupului de prelucrare a efectelor
Primirea misiunii şi analiza misiunii

• Revizuirea / actualizarea estimărilor statului major 
Modelul analizei evenimentului – Determinarea evaluării gradului de ameninţare a zonei de re-

sponsabilitate
Analiza măsurilor de eficienţă, a rapoartelor situaţiei, a rezumatelor de informaţii, a surselor de-

schise de informaţii, şi rapoartele evaluării comandantului grupării operative şi a evaluării scopurilor. 
Analiza ordinului de operaţii / ordinului fragmentar / ordinului de prevenire de la eşalonul su-

perior în vederea impactului.
Urgentarea acelor obiective care au cel mai mare impact negativ asupra zonei de responsabilitate

a brigăzii.
În baza puterii de luptă disponibile, să dezvolte opţiuni pe care să le prezinte comandantului la

şedinţa de dimineaţă sau seară. 



organizarea subordonată. (J P 5-0, Doctrina pentru planificarea operaţiilor întrunite). Descrie
ce condiţii (obiective) militare, politice, şi sociale trebuie să se producă în zona de operaţii pen-
tru a realiza scopul strategic. (J.P. 5-00.1, Doctrina Întrunită pentru planificarea de campanie).
Comandanţii la nivel tactic şi operaţional folosesc aceste scopuri şi obiective strategice pentru
a dezvolta operaţii. 

Aşa cum se subliniază în figura 1-6, un plan de campanie constă în scopuri şi obiective.
Pentru a asista comandantul în determinarea succesului şi / sau asupra obiectului şi locaţiei vii -
toarelor operaţii, comandantul forţelor întrunite poate enumera criteriile de succes, misiunile
de sprijin şi măsurile de eficienţă. 

Fig. 1-6

Aşa cum s-a afirmat mai sus , comandanţii folosesc obiectivele, scopurile şi misiunile de
sprijin ale comandantului forţelor întrunite pentru a dezvolta planul tactic terestru. Pentru a
stabili şi menţine gradul de superioritate a informaţiilor, comandantul forţelor întrunite poate
subordona direct comenzile pentru a raporta direct progresul realizării acestor scopuri  folosind
măsurile de eficienţă şi criteriile de succes. Măsurile de eficienţă sunt colectate la nivel de
companie şi analizate de comandantul forţei operaţionale a batalionului şi statul major. Analiza
este încorporată în evaluarea forţei operaţionale a zonei de responsabilitate, şi celula de coor-
donare a efectelor a forţei operaţionale transmite informaţiile brute cu analiza celulei de co-
ordonare a efectelor. 

Evaluarea SWEAT-MS  
Celula de coordonare a proiectelor este responsabilă cu dezvoltarea evaluării SWEAT –

MS şi CREG. Această evaluare este o analiză a priorităţilor în centrul populaţiei în fiecare zonă
de responsabilitate. Prioritatea evaluărilor şi proiectelor sunt cerinţe de nivelul 1 cu centrul se-
cundar de nivel 2. Echipele care se ocupă cu afacerile civile conduc majoritatea acestor eva-
 luări. ABE asigură facilităţi rutiere , iar medicul ofiţer asigură o evaluare a facilităţilor
medicale şi  gradul de sănătate generală a populaţiei.

Scurtă analiză a misiunii şi a intenţiei comandantului 
Grupul de prelucrare a efectelor prezintă comandantului o scurtă analiză a misiunii în

baza evaluării zonei de responsabilitate a brigăzii şi acţiunile anticipate de ameninţare pentru
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Ce conţine planul de campanie?
Scop: Realizări pe termen lung necesare pentru realizarea unei stări finale dorite şi stabilirea

condiţiilor dorite pentru implementarea strategiei de ieşire.
Obiective: O realizare măsurabilă care sprijină îndeplinirea scopului. 
Criterii de succes: Cerinţe de informaţii dezvoltate în timpului procesului operaţional care mă-

soară gradul de succes în realizarea misiunii unităţii.
Misiunea de sprijin de luptă: Efectele dorite -  a căror realizare sprijină obiectivul. 
Măsuri de eficienţă: informaţii cuantificabile care indică eficienţa acţiunilor  în realizarea mă-

surilor de eficienţă / a misiunilor de sprijin.



ciclul ordinului operativ viitor. Ca parte a acestei scurte analize, grupul de prelucrare a
efectelor dezvoltă planul orientativ recomandat al ordinului operativ al efectelor, pentru a in-
clude problema sau setul de obiective, în vederea aprobării de către comandant. O problemă
sau un set de obiective reprezintă o situaţie care afectează negativ grupările tactice le împiedică
să întrunească starea finală a comandantului. Grupul de prelucrare a efectelor prezintă toate
seturile de probleme comandantului şi recomandă asupra cărui set de probleme ar trebui să se
concentreze grupările tactice pe parcursul ordinului operativ viitor. Apoi comandantul emite
planul orientativ statului major. 

Scurta analiză a misiunii poate înlocui şedinţa de informare a  reactualizării conflictului
de dimineaţă şi seară. Indiferent când este condusă informarea, ritmul conflictului trebuie
structurat astfel încât această scurtă analiză să fie în concordanţă cu reactualizarea coman-
dantului cu comandanţii superiori şi subordonaţi. Acest lucru permite comandantului să preia
analiza misiunii şi planul orientativ recomandat dezvoltat de statul major şi furnizat de către
comandanţii subordonaţi şi ghidat de către superiori. După aceste două conferinţe, coman-
dantul poate furniza planul orientativ concis pentru cursul acţiunii.

Dezvoltarea cursului de acţiune
După ce comandantul emite orientarea planului pentru dezvoltarea ordinului operativ al

efectelor, Grupul de Prelucrare a Efectelor se întruneşte din nou pentru a conduce dezvoltarea
cursului acţiunii. (Fig 1-7). Aceasta începe cu o revistă a planului orientativ al comandantului.
Apoi, statul major determină starea finală, efectul dorit, sau criteriile de succes pentru setul
de probleme sau setul de obiective. Această determinare, care operează ca şi bază pentru dez-
voltarea cursului acţiunii, permite statului major să dezvolte un curs al acţiunii care să obţină
efectul dorit. 

Fig 1-7

Analiza setului de probleme
Cursul acţiunii este construit din exterior spre interior. Statul major trebuie să dezvolte

un curs al acţiunii  care să atace întregul sistem al unei probleme. O metodă de rezolvare este
să delimitezi problema sau setul de probleme apoi să identifici subcomponentele problemei.
(vezi fig 1-8). Dacă statul major nu cunoaşte răspunsul, atunci cerinţa de informaţii devine
parte a planului de informare, supraveghere şi recunoaştere. 
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Dezvoltarea cursului de acţiune
Revizuirea orientării comandantului în vederea ciclului de organizare – setul de 

probleme/obiective. 
Determinarea stării finale, a efectului dorit, sau criteriile de succes ale setului de 

probleme/obiective.
Dezvoltarea misiunii şi intenţiei pentru a dobândi efectul dorit sau să îndeplinească 

criteriile de succes. 
Dezvoltarea metodei (a obiectivelor de realizat) stării finale. Aceasta rezultă în 

sub-misiunea forţei operaţionale a brigăzii.



Cercetând evaluarea forţei operaţionale, analiza măsurilor de eficienţă a celulei de coor-
donare a efectelor şi evaluarea celulei de coordonare a proiectelor, este posibil ca statul major
să deţină răspunsul şi nu numai atât. Este momentul în care statul major începe să dezvolte cur-
sul acţiunii pentru a realiza efectele dorite de comandant pentru acest ordin operaţional al
efectelor. Dacă statul major ştie unde operează insurgenţii, pot dezvolta un plan de eliminare
a acestora şi să convingă populaţia locală şi liderii civili locali să furnizeze informaţii despre
activităţile insurgenţilor. Activităţile din cadrul zonei de responsabilitate a forţei operaţionale
trebuie să se sprijine una pe cealaltă şi trebuie să se sincronizeze cu intenţia de dobândire a
efectului dorit de către comandantul de brigadă. În baza bunurilor şi resurselor disponibile,
statul major începe să construiască şi să desemneze misiuni unităţilor subordonate.

Rezultatele dezvoltării cursului acţiunii din partea grupului de prelucrare a efectelor sunt
prezentate statului major şi acţionează ca o „verificare a azimutului” pentru grupul de prelu-
crare a efectelor pentru a face schimbările necesare înainte ca statul major al brigăzii să sin-
cronizeze cursul acţiunii. 

Şedinţa de sincronizare
Statul major al brigăzii se adună pentru sincronizarea cursului acţiunii dezvoltat de grupul

de prelucrare a efectelor în timp şi spaţiu. Intenţia este ca această şedinţă să fie scurtă – apro -
ximativ 2 ore. Pentru succesul şedinţei, comandanţii şi statul major trebuie să ia în considerare
următoarele puncte cheie: 

a) Să aibă o agendă detaliată pentru fiecare perioadă de timp. 
b) Să fie toţi membrii necesari ai statului major prezenţi, pentru a se asigura că brigada

a angajat corect toată puterea de luptă şi că aceasta este perfect sincronizată.
c) Pentru a testa cursul acţiunii, se foloseşte acţiunea, reacţia, contra – acţiunea în cazul
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forţelor proprii, inamice şi a populaţiei. Se asigură că misiunea şi scopul sunt detaliate. Fiecare
misiune şi scop trebuie să răspundă la următoarele întrebări: cine, ce, când, unde, şi de ce.

d) Se urmăreşte nivelul trupă – misiune – grupă. Urmărirea misiunilor astfel încât statul
major să nu suprasolicite sau să nu dea misiuni care să fie sub nivelul de competenţă. 

e) Să determine măsurile de eficienţă şi criteriile de succes / efectul dorit.

Rezumatul deciziei comandantului 
şi emiterea ordinului operativ al efectelor
Odată ce planul în baza efectelor a fost sincronizat, statul major începe să pregătească

rezumatul deciziei comandantului. Acest rezumat serveşte ca transmitere de la planuri la ope-
raţii curente. Odată ce comandantul aprobă ordinul operativ al efectelor, statul major îl fina -
li zează şi îl emite.

Evaluarea, execuţia, şi organizarea grupării operative
Ciclul continuă în timp ce ordinul operativ al efectelor este dat unităţilor subordonate în

vederea organizării şi execuţiei. În timp ce misiunile sunt executate, ciclul intră în cea mai im-
portantă fază – evaluarea. Aceasta este o zonă în care grupările tactice trebuie să menţină su-
perioritatea informaţiilor. Este important ca grupările tactice să stabilească proceduri da a
captura rezultatul misiunilor şi activităţile zilnice relevante ale populaţiei civile. Gruparea op-
erativă şi comandanţii execută procesul de luare a deciziilor, darea misiunii, informarea în
urma misiunii precum şi evaluările grupărilor operative. O dată ce misiunile sunt executate şi
informaţiile sunt adunate în forma unei evaluări a grupării operative, ciclul ordinului operativ
al efectelor continuă.

În concluzie, Doctrina noastră rămâne validă; efectele rămân un element central în cadrul
operaţiilor, însă mediul s-a schimbat şi continuă să se schimbe cu fiecare zi. Vigilenţa şi
înţelegerea situaţiei ne obligă să lărgim definiţia efectelor. Comandanţii la toate nivelele tre-
buie să rupă tiparul ideii că operaţiile militare sunt direcţionate forţă contra forţă. Trebuie să-şi
extindă câmpul vizual astfel încât să vadă „pădurea” strategică în loc să se concentreze doar
asupra „copacilor” tactici. Când acest lucru se va realiza, unităţile vor deveni organizaţii efi-
ciente în baza efectelor. 
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Operaţiile Bazate pe Efecte (EBO) - un „nou” concept pe un trend ascendent în
planificarea militară. De ce nou între ghilimele, pentru că de fapt, idea de bază
nu este deloc nouă. Unii avocaţi ai EBO au fost chiar acuzaţi de entuziasm ex-

cesiv, însă cel puţin una din ideile prezentate au caracter novator în planificarea operaţională
şi anume că EBO trebuie privite ca fiind acele operaţii care afectează capabilităţile şi modul
de gândire ale adversarului într-un mod cât mai eficient şi discriminatoriu, în scopul atingerii
obiectivelor comandantului.

Evoluţiile şi crizele de pe glob pe parcursul ultimelor decenii au demonstrat importante
provocări de securitate cu care multe naţiuni s-au confruntat, fie pe parcursul unor perioade
de tranziţie, pe timpul Războiului Rece sau post-Război Rece. Cea mai mare provocare în
cadrul acestui nou sistem internaţional este ameninţarea terorismului modern. Pericolul acestei
ameninţări a fost demonstrat în mod clar de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 (9 / 11)
din New York şi Washington. Statele Unite şi partenerii săi de coaliţie în prezent se confruntă
cu magnitudinea aceastei provocări în campania lor la nivel global împotriva tero  ris mului in-
ternaţional. 

Eficienţa EBO şi profundele sale implicaţii cu privire la războaiele convenţionale mo -
der ne au fost demonstrate prin victoria coaliţiei în etapa iniţială a războiului din Irak, 2003.
Războiul în sine a fost descris ca o campanie bazată pe efecte condusă de către armata ame ri-
cană, numită Şoc şi uimire, în scopul obţinerii unui rezultat strategic, prin efectele produse de
forţa militară.

Totodată, acest concept relansează dezbaterea privind gândirea militară -  artă sau ştiinţă
şi este privit de planificatorii forţei ca o ,,revoltă” a luptătorilor împotriva strategiilor de an-
gajare redusă a forţelor, a modelelor (inclusiv simulărilor) şi a analizei militare standard.

Şi nu în ultimul rând, este o mare provocare şi o oportunitate pentru analişti, acest concept
descriind un nou model, în care o mai bună înţelegere a adversarului şi o sporită implicare a
celorlalte agenţii naţionale vor conduce la opţiuni mai bine motivate/justificate pentru anga-
jarea potenţialilor adversari şi în acelaşi timp, la dezvoltarea abilităţii de adaptare accelerată
la mediul dinamic al conflictului viitorului.  

Dincolo de critici însă, trebuie remarcat spiritul novator şi interesul pentru descoperirea
deficienţelor sistemului de analiză militară în definirea EBO şi – ce-i mai important – pentru
sugestiile de îmbunăţire a procesului de analiză prin modelele propuse în acest sens.     

CONSIDERAŢII 
PRIVIND PARTICIPAREA 

COMPONENTEI OPERAŢIONALE
TERESTRE LA OPERAŢII BAZATE

PE EFECTE
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În primul rând, este bine de ştiut că „direcţiile” actuale care se află în spatele EBO au
legături cu provocările apărute după 11 septembrie 2001.

Pentru americani, imboldul a derivat din necesitatea de a se confrunta cu un adversar
asimetric de tip „nişă”, pe care în mod cert, nu poate să-l învingă pe câmpul convenţional de
luptă, dar caută să slăbească rezistenţa psihologică a publicului printr-o strategie cauzatoare
de suferinţe. Acest duşman a atacat şi atacă vulnerabilităţile prin metode şi procedee în con-
tinuă schimbare, realizând surprinderea într-un anumit domeniu şi schimbând modalitatea de
atac, când abia începe să se răspundă la atacul precedent. În această confruntare a fost injectată
perspectiva indivizilor sau a micilor grupuri supermotivate, utilizând „oamenii bombă”,
echipaţi la nevoie chiar cu arme de distrugere în masă, ceea ce face din aceşti oponenţi un peri-
col înfricoşător şi imediat, care nu poate fi ignorat, iar modalitatea de abordare „clasică” a con-
flictului nu funcţionează. 

Pentru aliaţii SUA, imboldul derivă din nevoile de a balansa cumva efectivele forţelor
armate, mereu în scădere. Aceştia au fost atraşi încă de la început de Operaţiile Bazate pe
Reţea şi ulterior de Operaţiile Bazate pe Efecte, dar nu în acelaşi mod ca şi americanii. Mai
degrabă putem spune că aliaţii au resimţit nevoia de aplicare a principiilor EBO la întreg spec-
trul operaţiilor militare, cu accent însă pe dimensiunea umană. 

Adresând-ne aspectelor reale ale operaţiilor, majoritatea războaielor din Era Industrială
s-au concentrat pe problema lovirii fizice a ţintelor, obiectivul fiind, în linii mari, să loveşti
ţin tele care trebuie, cu armamentele care trebuie, într-un număr care trebuie şi la timpul care
trebuie. Totuşi, acest proces a funcţionat când se îndeplineau cumulativ trei condiţii, problemă
cunoscută în literatura militară americană şi britanică sub numele de „regula celor trei dacă”:
1) DACĂ angajarea a avut loc într-o operaţie combatantă majoră şi permisă de ROE; 2)
DACĂ oponentul a fost un militar identificabil în uniformă şi 3) DACĂ inamicul nu se găsea
printre civili.

În Era Informaţională contemporană, ţintele sunt mai mult lovite psihologic. Militarii
din ziua de astăzi sunt mai preocupaţi în a acţiona cum trebuie, la timpul care trebuie, pentru
o obţine efectul care trebuie şi nu neapărat în lovirea fizică a oponentului. Complexitatea situa-
ţiei este dată de ROE care permit interpretări, de mediatizarea accentuată a acţiunilor militare,
de orice fel, şi de sporirea audienţei, câmpul de luptă modern fiind mai vizibil şi cât mai me-
diatizat posibil, totul fiind parte integrantă a unei strategii informaţionale, bazată pe interacţi-
unea continuă dintre civili şi militari, atât la pace, cât şi la criză, conflict şi post-conflict.

DEFINIŢII
Operaţiile bazate pe efecte sunt operaţiile concepute şi planificate într-un cadru al sis-

temelor, care iau în considerare întrega gamă a efectelor directe, indirecte şi în cascadă, care
pot fi obţinute – într-o anumită marjă de probabilitate – prin aplicarea instrumentelor militare,
diplomatice, psihologice şi economice.   

(US Naval Academy – Military Ops Research Society)
Un proces derulat pentru obţinerea unui rezultat strategic dorit sau a unui ,,efect” asupra

inamicului prin aplicarea concomitentă şi coordonată a întregii game de capabilităţi militare
şi nonmilitare, la toate nivelurile conflictului.

(US Joint Forces Command)
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Efectele sunt acele produse, evenimente sau consecinţe rezultate în urma desfăşurării
unor acţiuni militare sau non-militare specifice la nivelurile tactic, operaţional şi strategic (US
Joint Forces Command).

� Efect Direct (cunoscut şi ca primul efect)
� Efect Indirect (cunoscut şi ca efectul n). 
� Efect Complex 
� Efect Cumulativ 
� Efecte în Cascadă
Operaţiile bazate pe efecte reprezintă o concepţie, o modalitate sau un mod de gândire

care se poate aplica în toate tipurile de misiuni (de asistenţă umanitară, de răspuns la crize şi
bineînţeles de apărare colectivă):

•  utilizează atât forţa letală, cât şi neletală;
•  oferă o modalitatea în care inamicul este văzut ca un sistem;
•  asigură economia de forţe.
Pentru o mai bună înţelegere voi încerca să caracterizez cele cinci tipuri de efecte. 
Efectul Direct = Rezultatul unei acţiuni, în situaţia în care între aceasta şi rezultat nu se

interferează alte mecanisme sau efecte. Efecte directe sunt, de regulă, imediate şi uşor de re-
cu noscut (cunoscut şi ca primul efect).

Efectul Indirect = Rezultatul creat prin intermedierea unui mecanism sau a altui efect
între acţiunea iniţială şi rezultanta finală (cunoscut şi efectul n).

•  Acesta poate fi fizic sau psihologic; 
•  Are tendinţa să apară mai târziu şi este greu de recunoscut.
Efectul Complex - o combinaţie de efecte, directe sau indirecte, care se produc simultan

în timp şi spaţiu.
Efectul Cumulativ – o manifestare într-o perioadă mai îndelungată de timp, în care

efectele se propagă, atât în mod direct, cât şi indirect.
Efectele în cascadă sunt efectele directe, indirecte, complexe sau cumulative care se

propagă într-un sistem, acţionează cu un efect accelerator şi/sau multiplicator, cer o analiză
şi o perspectivă sistemică: relaţionări, interdependenţe sau conexiuni între elementele compo-
nente.

PRINCIPIILE OPERAŢIILOR BAZATE PE EFECTE:
1. Focalizarea pe capabilitatea „Misiune-Sistem”;
2. Controlul cât mai exact al probabilităţii şi întâmplării/hazardului;
3. Analiza exploratorie (foarte detaliată);
4. Crearea unor modele calitative, inclusiv a celor cognitive;
5. Crearea modelelor bazate pe „agenţi”;
6. Explorarea trecutului istoric.  
Revenind la procesul analizei, analiştii militari americani consideră că aceasta trebuie

să fie caracterizată de următoarele atribute:
� Internalizarea aprecierilor de nesiguranţă;
� Eliminarea capcanelor ,,cea mai bună estimare” şi ,,cazuri planificate”;
� Multi- şi interdisciplinaritate;
� Riguroasă, dacă nu, cel puţin cantitativă sau precisă; 
� Accent pe planificarea adaptabilă rapid;
� Focalizarea pe ,,jocurile detaliate”;
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� Utilizarea tandemului ,,Misiune-Sistem” pentru explorare, provocare şi testare, şi nu
pentru predicţie.

Capabilitatea ,,Misiune-Sistem” trebuie analizată prin prisma misiunii, a capabilităţilor
existente şi a condiţiilor circumstanţiale imaginate, produsul finit fiind o evaluare completă a
opţiunilor. Acest tip de analiză ne duce către formularea următoarelor observaţii:

1. Această capabilitate poate fi foarte neliniară.
2. Logica ,,să începem cu începutul” nu funcţionează întotdeauna.
3. Îmbinarea acestor reguli nu respectă graniţele organizaţionale şi limitele dintre di fe -

ri tele nivele ale conflictului.
4. Nu respectă nici doctrinele şi diferenţele tehnologice. 
5. Şi în utimul rând, nu recunoaşte limita dintre planul fizic şi cel psihic sau comporta-

mental. 
Operaţiile bazate pe ţinte (TBO) sunt cele mai restrânse ca dimensiune şi au urmă-

toarele caracteristici:
•  identifică entităţile inamice şi le distruge;
•  au în vedere doar efectele directe şi indirecte;
•  nu au mecanisme de evaluare a succesului sau efectelor;
•  nu se bazează pe efectele produse în funcţie de timp şi/sau durată.
Operaţiile bazate pe Obiective (OBO) se caracterizează prin:
• leagă obiectivele specificate clar de acţiunile propuse;
•  precizează obiectivele prin intermediul conexiunii existente între strategie şi sarcini;
• strategia la un anumit nivel devine obiectiv la nivelul imediat inferior;
•  nu au mecanisme de evaluare a succesului sau efectelor;
•  nu se bazează pe efectele produse în funcţie de timp şi/sau durată.
Operaţiile bazate pe efecte (EBO) au următoarele caracteristici: 
• includ şi cele două tipuri de operaţii prezentate mai sus;
•  analizează toate efectele directe, indirecte, complexe, în cascadă;
•  cele mai relevante deosebiri sunt mecanismele de evaluare pe care le propune şi utili -

zea ză în mod explicit;
•  utilizează timpul şi durata efectelor obţinute ca pe criterii de evaluare;
•  trebuie privite ca o extindere/lărgire şi nu ca o substituţie a clasicelor operaţii.
Pornind de la Operaţiile Bazate pe Obiective, putem spune că EBO duc această abordare

un pas mai departe, utilizând înţelegerea adversarului ca un sistem al sistemelor, cu accent pe
identificarea legăturii cauzale prin care acţiunea produce efecte. Cum putem înţelege acest
lucru ? Găsind răspunsul la următoarea întrebare: Ce ştiu eu despre adversar (privit ca un sis-
tem), astfel încât acest lucru să mă determine să cred că acţiunea va produce efectul dorit ?       

Astfel, putem observa că mai multe acţiuni pot contribui la obţinerea unui efect dorit şi
mai multe efecte pot contribui la îndeplinirea unui singur obiectiv. Deci, primul pas poate fi
rezumat la următorul enunţ: ,,Mai mult de un efect (rezultat, produs, eveniment, consecinţă)
poate fi produs de o singură acţiune”.   

Evitarea confuziei obiectiv-efect este esenţială şi nu este greu de realizat pornind de la
definiţiile acestora:

• obiectivul este rezultatul ce trebuie obţinut;
• efectul este produsul obţinut ca rezultat.
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Diferenţa este evidentă şi constă în scopul rezultatelor, astfel obiectivele sunt doar rezul-
tatele dorite, în timp ce efectele includ toate rezultatele acţiunilor, inclusiv cele nedorite şi
cele neaşteptate.

Mergând însă mai departe, putem observa că mai mult de o acţiune poate contribui la
obţinerea efectului dorit şi mai mult de un efect poate contribui la îndeplinirea unui obiectiv,
astfel pasul al doilea în evoluţia EBO a condus la următoarea concluzie: ,,Unele efecte pot avea
impact negativ asupra obiectivului dorit” şi ca o consecinţă, se impune acordarea importanţei
cuvenite investigării şi analizei amănunţite a tuturor posibilelor rezultate, inclusiv sau în mod
special a celor nedorite. 

Scopul final al procesului EBO este de a oferi comandanţilor posibilitatea de a lua decizii
mai bune şi mai repede decât adversarul.

Procesul EBO este format din 5 procese interrelaţionate:
1. Cunoaşterea adversarului – mai mult decât pregătirea informativă a spaţiului de luptă.
2. Obţinerea efectelor sau rezultatelor dorite.
3. Întrebuinţarea întregii game de capabilităţi naţionale.
4. Evaluarea rezultatelor, acolo unde s-au obţinut efectele dorite.
5. Adaptarea cursului de acţiune. 
Cunoaşterea este condiţia sine qua non a operaţiilor bazate pe efecte şi acestea nu pot avea

succes fără cunoaşterea adversarului şi a propriilor capabilităţi, fără o înţelegere detaliată şi
foarte cuprinzătoare a adversarului ca un sistem al sistemelor, dinamic, adaptabil şi foarte
complex. 

Principalele obstacole în realizarea acestei condiţii esenţiale ar putea fi:
•  înţelegerea influenţelor comportamentului adversarului 

� observarea empatică (prin ochii adversarului) 
� prevederea reacţiilor de natură umană

•    colectarea informaţiilor (simpatii, aversiuni, antipatii, obiceiuri, vulnerabilităţi, puncte
tari);

•  fuziunea tuturor surselor de informaţii (interagenţii, organizaţii neguvernamentale,
surse deschise etc);
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•  structura organizaţională (mărime, paralelisme, termene şi grafice);
•  impactul globalizării;
•  evaluarea efectelor non-fizice prin mijloace specifice de observare, cercetare, re-

cunoaştere;
•  întrebuinţarea coordonată a tuturor instrumentelor puterii naţionale.   

DE CE EFECTE?
Căutând răspunsuri la această întrebare vom observa că acestea sunt condiţionate de:
- legătura cauză-efect;
- ce altceva s-ar mai putea întâmpla;
- diminuarea conseciţelor negative;
- luarea unor decizii mult mai bine ,,informate”;
- adaptarea la globalizarea, precizia, asimetria, puterea de a distruge, adversarul.
Punctul culminant al EBO este conturat însă de următoarele repere:
1. Asigurarea unui punct de plecare comun între Armată şi celelalte instituţii cu respon-

sabilităţi în domeniul securităţii şi apărării, cu accent pe:
- construirea unei imagini foarte detaliate a adversarului, a naturii interioare a

acestuia;
- construirea unor opţiuni mai bine motivate pentru lideri;
- execuţia coordonată;
- distribuirea în comun a evaluărilor ;
- adaptarea logică, inteligentă, coerentă.

2. Sporirea potenţialului de:
- îndeplinire a obiectivelor naţionale;
- întrebuinţare într-un mod nou a elementelor puterii naţionale;
- exploatare a succesului şi de diminuare a consecinţelor negative;
- reducere a incertitudinilor şi riscurilor;
- adaptare la acţiunile inamicului prin evaluare holistică (ca un întreg – un sistem)

şi feedback. 
Multe criterii pot fi folosite pentru categorisirea efectelor. Aici efectele se împart în două

grupe distincte: cele fizice sau materiale şi cele psihice sau comportamentale, fiecare grupă
având la rândul ei mai multe tipuri de efecte. 

Acţiunile creează un efect fizic direct care produce la rândul său o succesiune (cascadă)
de efecte indirecte fizice şi/sau psihologice. Cele două cascade au atât o componentă fizică,
cât şi una psihologică şi funcţionează diferit, astfel:

• cascada efectelor fizice funcţionează oarecum pe principiul dominoului; s-ar putea să
nu cunoaştem rezultatul complet a ceea ce am pus în mişcare, dar putem urmări precis legătura
cauză-efect pe porţiuni pentru a determina rezultatul la un moment dat;

• efectele psihologice se propagă ca şi când am arunca o minge de tenis de masă într-o
cameră plină cu astfel de mingi aflate într-un echilibru instabil pe diferite resorturi, rezultatul
fiind aproape o reacţie explozivă, a cărei direcţie şi stadiu final poate fi cu greutate prezis. Mai
mult chiar, această cascadă a efectelor psihologice indirecte poate fi produsă de o acţiune di-
rectă sau de către oricare dintre efectele indirecte succesive. În acest context, devine impor-
tantă contorizarea efectelor şi contracararea sau diminuarea celor nedorite sau neplanificate. 
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La nivelul analizei şi planificării militare EBO propun o nouă modalitate de abordare a
operaţiilor militare: 

1. perceperea lor ca parte a unor sisteme complexe, dinamice, ale căror rezultate pot fi
influenţate de condiţiile ce pot apărea pe timpul derulării acestora;

2. participanţii evaluează, iau decizii şi acţionează pornind de la un scenariu. Acesta fiind
cunoscut ar trebui să elimine orice mister, însă uneori efectele indirecte sunt atât de mari,
încât devin dominante şi atunci te poţi trezi într-un ,,decor” cu totul necunoscut, unde relaţiile
cauză – efect devin incerte, iar ierarhiile sunt complet bulversate, situaţie în care acţiunile
tactice pot avea efecte la nivel strategic şi vice-versa.

3. în aceste împrejurări succesul va depinde numai de puterea decidenţilor de a se adapta
şi de a alege un curs de acţiune favorabil care să-i conducă în final la obţinerea rezultatelor
dorite.

Provocarea poate fi formulată şi astfel: ,,Cum putem să prevedem, cu un grad de certi-
tudine acceptabil, modul în care adversarul ar trebui, poate sau ar putea să reacţioneze ca
răspuns la acţiunile noastre şi cum vom putea să planificăm, executăm, evaluăm şi adaptăm
adecvat acţiunile noastre, având în vedere efectele pe care le dorim”.

EBO oferă şi oportunităţi, în primul rând prin faptul că se adresează dimensiunii umane,
pentru că este adaptat să răspundă adversarilor asimetrici şi pentru că poate fi aplicat în operaţii
aflate de-a lungul întregului spectru al conflictelor. 

Structura actuală a forţelor terestre, capabiliăţile de care dispune la acest moment, precum
şi perspectiva viitoare privind instruirea şi dotarea mă determină să afirm că forţele terestre
pot participa la Operaţii Bazate pe Efecte.

Componenta Operaţională Terestră poate sprijini şi participa la o astfel de operaţie, aş pu -
tea chiar spune că deja participăm la astfel de operaţii. Dacă ar fi să analizăm misiunile la
care am participat sau la care participăm în prezent în afara teritoriului statului român, anga-
jamentele asumate în cadrul NATO, UE  sau la nivel regional ar permite desprinderea con-
cluziei că toate acestea, poate nu în totalitate, îndeplinesc condiţiile unor Operaţii Bazate pe
Efecte.

Noua structură organizatorică a Componentei Operaţionale Terestre permite participarea
la planificarea şi conducerea, în părţile care-i revin, a unei Operaţii Bazate pe Efecte. 

Este evident faptul că planificarea şi conducerea unei astfel de operaţii nu este deloc sim-
plă sau uşoară, dimpotrivă, chiar anevoioasă, dar exersând pe timpul aplicaţiilor se pot forma
deprinderi de lucru. Experienţa dobândită pe timpul diferitelor exerciţii naţionale şi multina -
ţionale, participarea la misiuni în teatrele de operaţii, numărul absolvenţilor diferitelor cursuri
de perfecţionare în ţară şi în străinătate mă îndreptăţeşte să afirm că este posibilă participarea
la o astfel de operaţie.

Aşa cum am mai spus, Operaţiile Bazate pe Efecte au apărut ca urmare a necesităţii de
a răspunde eficient la noile tipuri de ameninţări, la confruntarea cu un adversar asimetric de
tip „nişă”. Conceptul operează cu materii prime specifice – totalitatea informaţiilor, totalitatea
resurselor umane şi materiale sau toate la un loc, folosind aceeaşi soluţie a integrării, a siner-
gizării, a coordonării acestora pentru atingerea obiectivului dorit. Conceptul tinde (într-o mă-
sură mai mare sau mai mică) spre idealul de eficienţă şi perfecţiune a acţiunii militare şi, în
consecinţă, este încă tributar unor numeroase lipsuri şi neîmpliniri.

Nivelurile la care acestea pot fi folosite sunt strategic, operativ şi tactic, dar consider că
eficienţă lor este dată mai mult de nivelul strategic. Instrumentele folosite pentru atingerea
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obiectivelor şi obţinerea efectelor dorite sunt deopotrivă militare, diplomatice, psihologice şi
economice. De aceea am afirmat că forţele terestre, prin Componenta Operaţională Terestră,
şi subliniez, pot participa la Operaţii Bazate pe Efecte. Conducera unei estfel de operaţii nu
poate fi atributul unei singure categorii de forţe armate sau a unui singur minister. O cooperare
interdepartamentală sau interministerială reală, nu ca şi prevedere doctrinară, ar oferi unitate
de concepţie şi acţiune. 

În fine, EBO nu reprezintă un concept nou, aşa cum am mai spus-o. Ceea ce este nou este
reprezentat de perspectiva utilizării relaţionării în toate dimensiunile sale şi de a face mai bine
ceea ce s-a mai făcut anterior pentru a oferi factorilor decizionali variante de acţiune adaptate
la noile ameninţări şi provocări din lumea contemporană.

Operaţiile Bazate pe Efecte sunt învăluite de un oarecare mister, ele fascinează prin ti -
tu latură şi noutatea lor, însă ca orice lucru nou se confruntă cu o anumită rezistenţă la schim-
bare. Operaţiile Bazate pe Efecte vor fi implementate cu timpul şi vor cunoaşte un trend
ascendent pe parcurs ce specialiştii militari şi nu numai, le vor acorda mai multă atenţie şi va
fi conştientizată eficienţa lor.
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D acă în trecut un război însemna să distrugi armata inamicului şi să-i ocupi ca pi -
tala, iar piesa centrală a strategiei era ciocnirea a două forţe armate, astăzi dez-
voltările tehnologice şi evoluţiile din mediul de securitate internaţional pot

redefini modul în care acestea vor purta un război. Succesul în atingerea „provocărilor” secu-
rităţii naţionale depinde de strategia militară şi de abilitatea forţelor armate de a obţine efectele
dorite prin introducerea în doctrinele forţelor armate a unor concepte, mai mult sau mai puţin
cu caracter de noutate, printre care şi operaţiile bazate pe efecte.

Operaţiile bazate pe efecte trebuie să exprime cel mai bine ideea că succesul unui conflict
armat poate fi evaluat prin prisma rezultatelor şi nu a distrugerilor, şi că, în realitate, dis-
trugerea unui inamic nu este decât o metodă către un final strategic, nu un scop în sine.

Istoria furnizează multe exemple de operaţii militare concentrate pe rezultate, în esenţă,
operaţii bazate pe efecte. De fapt, putem arunca o privire în trecut pentru a vedea că teoriile
clasice susţineau eficacitatea combinării tuturor elementelor de putere pentru atingerea sco pu-
rilor propuse. 

Sun Tzu, teoreticianul militar antic chinez, a scos în evidenţă folosirea forţei ca o ultimă
posibilitate: ,,cei pregătiţi pentru situaţii de război înfrâng armata inamicului fără luptă” şi
,,cea mai bună politică în război este să rămâi ferm pe poziţii”. De asemenea, Carl von Clause-
witz, teoreticianul militar prusac din secolul al XIX-lea, recunoştea importanţa de a folosi
toa te elementele puterii, nu doar forţa militară pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Conceptul a fost adoptat extrem de repede şi în cadrul Alianţei Nord Atlantice. Concepţia
strategică a NATO aprobată la summitul de la Washington  din aprilie 1999 cuprinde princi -
piile strategiei Alianţei, misiunile forţelor sale militare, liniile directoare pentru poziţia acestora
cât şi caracteristicile forţelor sale convenţionale şi nucleare. 

Summitul de la Praga din noiembrie 2002 a adăugat noi măsuri menite a optimiza efica -
citatea si eficienţa Alianţei: Angajamentul Capabilităţilor; crearea Forţei de Răspuns a NATO
şi modificarea structurii de comandă a acesteia. Toate aceste măsuri sunt în curs de aplicare
prin adoptarea unei strategii adecvate, bazate pe concepte doctrinare (strategice, operative şi
tac tice) specifice, care să producă o relaţie asimetrică cu inamicul. Apariţia noţiunilor şi con-
ceptelor de transformare, iniţial la summit-ul NATO de la Praga, reafirmate şi mult mai bine
conturate la Summit-ul de la Instambul, a constituit motorul declanşării şi desfăşurării proce-
selor de transformare atât la nivelul Alianţei cât şi în cadrul ţărilor membre.  

OPERAŢIILE BAZATE PE EFECTE
– O NOUĂ ABORDARE 

A CONFLICTULUI ARMAT
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La acest summit, în Comunicatul şefilor de state şi guverne se arată: „Mediul strategic
complex din zilele noastre impune o abordare holistică a securităţii care să cuprindă aspectele
politice, economice şi militare” şi s-a lansat şi ideea „Operaţiilor Bazate pe Efecte”.

Conceptul se află în centrul preocupărilor Alianţei, unde sunt în curs de desfăşurare dis-
cuţii şi analize aprofundate pentru definirea, aplicabilitatea si impactul acestuia asupra orga-
nizaţiei.

Definirea conceptului 
şi principiile operaţiilor bazate pe efecte
Abordările curente ale operaţiilor bazate pe efecte implică o varietate de definiţii şi des crieri

ale conceptului de operaţii bazate pe efecte.
Fiecare definiţie subliniază unul sau mai multe aspecte ale operaţiile bazate pe efecte, dar

niciuna nu pare să le includă pe toate ţinând cont că dezbaterea asupra conceptului este în
des făşurare. Pentru exemplificare, pot fi enumerate cele semnificative definiţii ale acestui
concept: 

a) „un set de acţiuni planificate, executate şi evaluate, dintr-o perspectivă sistemică, care
creează efectele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politice prin aplicarea integrată a
diferitelor instrumente de putere naţională” (William T. McDaniel);

b) „un proces pentru realizarea rezultatului strategic dezirabil sau un „efect” asupra ad-
versarului prin aplicarea cumulativă, sinergetică şi multiplicativă a întregii game de capabilităţi
militare şi non-militare la nivel strategic, operativ sau tactic” (Comandamentul Întrunit al
Forţelor SUA);

c) „un instrument de sprijin pentru atacarea paralelă a obiectivelor critice pentru a cauza
paralizia sistemului de sisteme al adversarului; efectul dezirabil este de a controla adversarul
prin eliminarea capabilităţii sale de a angaja forţe” (general maior rez. David Deptula);

d) „o metodă de determinare a aplicării şi integrării corecte a puterii naţionale pentru a
realiza anumite efecte şi rezultate în limitele riscului acceptabil; efectele pot afecta fizic,
funcţional sau psihologic adversarul şi să-l oblige sau forţeze să-şi modifice comportamentul
şi, eventual, să ducă la rezultatele dezirabile” (Brett T. Williams);

e) „operaţii concepute şi planificate într-un cadru sistemic care iau în considerare întreaga
gamă a efectelor directe, indirecte şi în cascadă care pot fi – cu grade de probabilitate diferite
– realizate prin aplicarea instrumentelor militare, diplomatice, psihologice şi economice” (Paul
K. Davis);

f) „operaţiile bazate pe efecte caută să altereze acţiunile adversarului prin afectarea ca-
pabilităţilor sale şi a procesului său decizional concomitent cu evitarea efectelor nedorite şi
adresarea şi exploatarea efectelor neaşteptate” (Gary H. Cheek);

g) „operaţiile bazate pe efecte reprezintă identificarea şi angajarea punctelor forte şi vul-
nerabilităţilor adversarului printr-o manieră unificată şi concentrată şi utilizează toate mij -
loacele disponibile pentru a produce  efecte specifice în concordanţă cu intenţia co  man dantului”
(Alen W. Batschelet);

h) „operaţiile bazate pe efecte reprezintă o abordare – un mod de gândire – privind pla -
ni ficarea, executarea şi evaluarea operaţiilor militare care se concentrează mai mult pe rezul-
tatele operaţiilor militare – şi explicarea modului cum s-au dezvoltat acele rezultate – şi mai
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puţin pe misiunile de foc executate, pe cantităţile de muniţie trasă sau resursele materiale dis-
locate, scopul final al acestor operaţii este urmărirea şi înţelegerea modului în care acele acţi-
uni influenţează comportamentul atacatorului sau al adversarului” (Marris B. McCrabb);

Analizând aceste definiţii, se poate concluziona că operaţiile bazate pe efecte sunt acţiuni
ce schimbă forma unui sistem sau îl influenţează pentru a atinge obiectivele dorite, prin apli-
carea integrată a instrumentelor de forţă selectate. Totodată, aceste operaţii au o gamă largă
de aplicabilitate, una care nu cuprinde numai operaţiile militare, ci toate elementele aplicabile
ale puteri naţionale – sistemul diplomatic, economic, militar, şi informatic – pentru o situaţie
dată. De asemenea, aceste operaţii prin complexitatea lor au următoarele caracteristici:

a) obiectivele strategice şi operative trebuie determinate după rezultate;
b) trebuie aplicate la toate nivelurile;
c) necesită un scop final bine precizat;
d) utilizează toate elementele puterii;
e) utilizează atât forţe letale, cât şi forţe neletale;
f) sprijină toate misiunile;
g) oferă o abordare care modelează un adversar ca pe un sistem;
h) oferă economia forţelor.

Planificare operaţiilor bazate pe efecte
Planificarea bazată pe efecte (Effects Based Planning - EBP)  este un proces complex,

bazat pe sprijinul deciziilor sofisticate şi al IT  şi se bazează pe următorul lexicon de efecte:
a) încurajare, reasigurare;
b) influenţă, convingere, contraargumentare;
c) prevenire, descurajare, forţare;
d) întrerupere, izolare, deteriorare;
e) incapacitare, distrugere.
Succesul operaţiilor bazate pe efecte este proiectat în timpul fazei de pregătire, prin ana -

liza tuturor problemelor care culminează cu o serie de sarcini. Fiecare sarcină specifică, efectul
dorit, scopul şi o listă cu indicatori cheie ce semnifică realizarea efectului se distribuie celor
care primesc sarcini.

Stabilirea obiectivului poate fi descrisă ca o analiză a situaţiilor de conflict referitoare la
misiune şi obiective şi capacitatea comandantului de a descoperi vulnerabilităţile majore ale
inamicului care, dacă sunt exploatate corespunzător, duc la atingerea scopului operaţiei prin
imobilizarea, dezbinarea, slăbirea sau distrugerea forţelor sau resurselor adversarului aflat în
punctele critice. În schimb, analiza obiectivului oferă comandantului mijloace pentru a iden-
tifica criteriile efectelor, dă întâietate planului pentru adaptarea acţiunilor forţelor cu  cele ale
adversarului, când operaţia lui eşuează; de asemenea, permite evaluarea capabilităţilor unităţii
proprii.

Scopul este de a crea o operaţie sinergică şi coordonată care va produce efectele dorite.
Planificarea militară efectivă a operaţiilor şi executarea acestora trebuie să fie sprijinite

de procesele analitice care reflectă succesul, insuccesul şi puterea. În mod tradiţional, măsurile
operaţionale au pus accentul pe factorii cantitativi, atribuind valori numerice şi probabilităţi
acţiunilor sau rezultatelor. Oricum, pentru ca operaţiile militare să atingă obiectivele bazate
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pe efecte, sprijinul analitic al militarilor şi planificatorilor trebuie să integreze factori calitativi
în realizările acestora, asigurând o bună cunoaştere a istoriei contextului şi factorilor proble-
mei.

Capacităţile cantitative s-au dovedit a fi utile pentru analizele operaţionale şi examinarea
procesului. Ele şi-au dovedit valoarea atunci când întrebările şi problemele factorilor de de-
cizie s-au bazat pe răspunsul la probleme discrete, cum ar fi aprecierea posibilităţilor logistice
sau modelarea efectelor unei arme. 

Metodele cantitative elaborate corespunzător generează capacităţi care sunt repetabile şi
pot fi controlate permanent. Aceste metode au fost reduse drastic pentru a face faţă situaţiilor
complexe în care rezultatele sunt generate de situaţii, succesiunea acestora şi alţi factori pre-
cum comanda, informaţiile, factorii morali şi nivelul de instruire.

Modelele şi analizele calitative asigură o descriere mai aprofundată a evenimentelor. Ca-
pacităţile analitice sunt, în general, mult mai dificil de verificat şi cu precădere subiective.
Analizele calitative pot asigura o mai bună cunoaştere a situaţiilor complexe dar nu fac eva -
luări anticipate. 

Metodele calitative produc, în general, capacităţi narative, care creează provocări inter-
pretative. Ca un rezultat, analizele calitative prezintă o largă deschidere a interpretărilor şi
sunt dificil de reprezentat grafic şi de transmis.

Un element definitoriu al planificării operaţiilor bazate pe efecte îl constituie procesului
de stabilire a ţintelor bazat pe efecte. Pentru descrierea acestui proces, este nevoie de un mod
de sistematizare a centrelor de greutate şi efectelor ce se doresc obţinute pe baza obiectivului
militar identificat. În acest sens, se poate folosi modelul celor cinci inele al colonelului John
Warden.

Atunci când se foloseşte modelul lui Warden ca şablon pentru identificarea centrelor de
greutate la nivel strategic, operativ şi tactic, acestea vor fi definite în cadrul următoarelor ca -
tegorii:

a) conducerea statului (sistemul C4I);
b) producţia (economia/industria);
c) transporturile;
d) populaţia;
e) forţele militare.
Aceasta înseamnă că efectele dorite vor fi obţinute prin stabilirea ţintelor în cadrul acelo-

raşi categorii ca şi centrele de greutate. Analizând fiecare centru de greutate de la nivelul
strategic, operativ sau tactic, se vor identifica un număr de ţinte. În continuare, este nevoie să
se dezvolte o terminologie care să poată descrie campania militară şi efectele ce se doresc
obţinute. Fiecare ţintă se află în legătură cu un anumit centru de greutate/punct decisiv, ceea
ce înseamnă că se pot categorisi ţintele în funcţie de aceste repere. În mod similar, se pot cate-
gorisi operaţiile militare ce se vor desfăşura în concordanţă cu centrul de greutate decisiv şi,
în cele din urmă, să se dimensioneze campania în funcţie de centrele de greutate (pe baza ie -
rar hizării centrelor de greutate şi ţintelor aferente). În continuare, se vor parcurge etapele unui
proces de planificare a campaniei militare şi vor descrie instrumentele şi terminologia folosite.

a) Etapa 1: Se identifică statutul final dorit;
b) Etapa 2: Pe baza statutului final dorit, se identifică obiectivul militar (care reprezintă

starea de fapt din punct de vedere militar care va duce la obţinerea statutului final strategic);
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c) Etapa 3: Cu ajutorul analizei modelului celor cinci inele, se identifică centrele de greu-
tate şi punctele decisive la nivel strategic, operativ şi tactic.

d) Etapa 4: Pentru fiecare centru de greutate se identifică starea de fapt dorită pentru
acesta care, la rândul ei, va determina efectul dorit al operaţiei executate împotriva fiecărui
centru de greutate. Apoi se vor categorisi operaţiile în concordanţă cu fiecare centru de greu-
tate;

e) Etapa 5: Se identifică dacă un anumit centru de greutate are prioritate faţă de celelalte
şi se repartizează mijloacele puterii de luptă. De amintit aici că, în cazul unei campanii
etapizată în timp, centrele de greutate se pot schimba deseori, în funcţie de faza în care se află
campania;

f) Etapa 6: Pentru fiecare centru de greutate/punct decisiv se identifică ţintele care, dacă
vor fi deservite, vor asigura obţinerea efectului dorit asupra centrului de greutate/punctului de-
cisiv respectiv. Ţintele trebuie identificate în funcţie de centrul de greutate/punctul decisiv cu
care se află în relaţie directă. De menţionat că o ţintă se poate afla în relaţie cu mai multe
centre de greutate/puncte decisive;

g) Etapa 7: Se elaborează un Plan de operaţie şi, ulterior, se transmit ordinele de opera -
ţie.

În consecinţă, îndeplinirea obiectivelor operaţiilor bazate pe efecte necesită o mai bună
înţelegere a operaţiilor sistemelor socio-materiale. Aceste sisteme complexe de adaptare, de -
fi nite ca structuri compuse din bunuri materiale, instituţii sociale şi legăturile dintre acestea
variază în funcţie de inamic şi context. De asemenea, sistemele socio-materiale sunt influenţate
în mod diferenţiat de acţiunile militare. Aceste acţiuni vor influenţa structura şi operaţiile sis-
temelor de-a lungul timpului, vor determina succesul imediat al operaţiilor militare precum şi
rezultatele pe termen lung în ceea ce priveşte efectele strategice stabilite.

Finalităţile în operaţiile bazate pe efecte
În opinia specialiştilor NATO şi din experienţa ultimelor operaţii militare, definirea stării

de finalitate pentru o anumită operaţie, este considerată ca fiind cel mai dificil demers în pro-
cesul de decizie. Totuşi, se poate afirma că finalitatea este rezultatul unei acţiuni, cu alte cu-
vinte, acţiunile produc efecte. Acum, acţiunea poate fi directă sau indirectă.  

Finalitatea directă este rezultatul unei acţiuni directe. Finalitatea indirectă este considerată
ca fiind rezultatul unei acţiuni anterioare sau al unui set de acţiuni. 

O finalitate este un rezultat, care reclamă prezenţa (cel puţin) a unei acţiuni anterioare.
Un efect poate exista doar ca urmare a unei acţiuni. Legătura între acţiune şi efect o reprezintă
mecanismul. Un mecanism (legătura cauzală) reprezintă explicarea modului în care o acţiune
produce un efect. 

Starea de finalitate în urma aplicării conceptului EBAO (Effect Bassed Approch to Ope-
rations) presupune acţiuni coordonate între actorii participanţi, producând efectele dorite. În
consecinţă, având în vedere importanţa efectelor produse, consider că este necesară detalierea
acestora.

Efectele EBO sunt consecinţe cumulative asupra mediului strategic, a uneia sau mai mul-
tor acţiuni luate, de orice nivel, cu orice instrument de putere:

a) asupra unui actor;
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b) asupra uneia sau mai multor dimensiuni;
c) intenţionate, neintenţionate, dorite, nedorite, aşteptate, neaşteptate, pozitive, negative;
d) asupra voinţei sau capacităţii.
Efectele pot fi directe şi indirecte. Un efect direct este uşor recunoscut, ca fiind rezultatul

acţiunilor fără intervenţia unui alt efect sau mecanism între acţiune şi rezultat. Un efect indirect
este un rezultat obţinut dintr-un mecanism sau efect intermediar pentru a produce rezultatul
final. Acestea se încearcă a fi întârziate şi pot fi dificil de prevăzut.

Efectele pot fi clasificate în: efecte materiale (fizice), sistemice şi psihologice. Un efect
fizic constă în eliminarea sau neutralizarea obiectivului stabilit. Efectele sistemice sunt acele
efecte care au ca scop distrugerea funcţiilor unui sistem specific. Efectele psihologice se ma -
ni festă în psihicul adversarului şi necesită o acţiune indirectă.

Pentru a grupa efectele din punctul de vedere al mijloacelor funcţionale ale războiului,
diferenţiem: 

a) pregătirea pentru război;
b) susţinerea războiului;
c) voinţa de război. 
Pregătirea pentru război are în vedere trupele, echipamentul şi posibilităţile folosirii pu -

terii de luptă. 
Susţinerea războiului se referă la abilitatea inamicului de a-şi menţine şi sprijini eforturile

războiului. 
Voinţa de război exprimă angajarea în luptă a unei naţiuni şi a armatei sale.
Este posibil, de asemenea, ca efectele să fie grupate în efecte funcţionale referitoare la

inamic ca o forţă unitară. Gândirea în termeni militari, politici, economici şi sociali dă posi-
bilitatea atingerii obiectivele politice finale cu o mai mare economie de forţe.

Etapele războiului sunt potrivite pentru asocierea lor cu efectele dorite. 
Efectele la nivel tactic au loc pe câmpul de luptă direct la nivelul unităţii şi la cel inferior. 
Efectele la nivel operativ se referă la pregătirea, conducerea şi susţinerea campaniilor şi

operaţiilor majore din interiorul teatrului de operaţii. 
Efectele la nivel strategic vizează războiul ca un tot unitar, urmărind să distrugă strategia

inamicului, abilitatea sau voinţa acestuia de a purta războiul.
Mai mult, efectele pot avea următoarele proprietăţi:
a) cumulative;
b) de cascadă;
c) distributive.
Efectele cumulative rezultă din combinarea efectelor directe şi indirecte şi pot acţiona la

acelaşi nivel al războiului sau la niveluri diferite ale acestuia. 
Efectele de cascadă sunt indirecte şi pătrund în sistemul inamic de la nivelul superior la

cel inferior. 
Caracterul distributiv reiese din faptul că, virtual, nici o structură inamică nu este izolată

şi orice efect generat provine din afectarea altor sisteme şi subsisteme.
Efectele principale pot genera efectele următoare neintenţionate şi complet neanticipate.
În concluzie, având în vedere tipologia efectelor produse prin aplicarea conceptului de

operaţii bazate pe efecte, se poate afirma că, starea de finalitate este un cumul al efectelor re-
alizate prin acţiuni sau activităţi din spectrul politic, militar, economic şi/sau civil.
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Evaluarea operaţiilor bazate pe efecte
Evaluarea operaţiilor bazate pe efecte se realizează pe baza unor instrumente de lucru

specifice. Cele mai uzitate criterii de  analiză sunt: 
a) vizualizarea clară; 
b) eficienţa utilizării resurselor;
c) utilizarea efectivă a resurselor; 
d) sincronizarea; 
e) execuţia flexibilă şi adaptivă; 
f) posibilitatea de acoperire a întregului spectru al conflictelor; 
g) asigurarea rezultatelor acţiunii în spaţiul de confruntare.
Vizualizarea clară facilitează procesul acţiunii, abilitatea subordonatului de a observa, de

a se orienta, de a decide şi acţiona în conformitate cu intenţiile comandantului. Această abor-
dare facilitează comanda misiunii, deoarece subordonaţii nu îşi evaluează succesul în funcţie
de îndeplinirea misiunii, ci mai degrabă, în funcţie de cât de bine au îndeplinit rezultatele şi
au atins efectele scontate. Aceştia devin capabili să gestioneze oportunităţile de moment şi ob-
stacolele neaşteptate prin îndrumare, respectarea sarcinilor-cheie cu referire la regulile de an-
gajare minimale.

Eficienţa utilizării resurselor are în vedere modul şi nivelul în care acest proces concen-
trează resurse pe un număr minim de misiuni necesare obţinerii succesului. 

Pe timpul execuţiei, abordarea pe bază de efecte asigură posibilităţi de creştere sau micşo-
rare a numărului de misiuni de executat. Subordonaţii îşi vor focaliza atenţia pe efectele sau
rezultatele dorite şi mai puţin pe misiunile de îndeplinit.

În timp ce situaţia se schimbă, subordonaţii pot observa dacă efectele dorite sunt obţinute
înainte de îndeplinirea misiunii. Astfel, pot rămâne la dispoziţie forţe şi mijloace care pot fi
utilizate la îndeplinirea altor misiuni.

Folosirea efectivă a resurselor are în vedere că întregul proces se concentrează pe
folosirea resurselor pentru atingerea rezultatelor dorite şi micşorarea la maxim a eforturilor ne-
productive. Acţiunile şi resursele de nivel tactic sunt direcţionate pentru atingerea de efecte,
nu numai de ordin tactic, dar şi de nivel operativ sau strategic. În plus, în cazul acestei abordări,
se recunoaşte faptul că efectele acţiunilor de nivel tactic pot influenţa nu numai condiţiile mi -
litare, dar şi pe cele diplomatice, informaţionale sau de ordin economic, care, toate la un loc
definesc succesul.

Sincronizarea presupune aranjarea misiunilor şi acţiunilor în timp, spaţiu şi în funcţie de
scop pentru atingerea rezultatelor dorite. Ceea ce se cere de la sincronizare este mai mult decât
stabilirea acţiunilor în timp şi poziţionarea în relaţia timp-spaţiu-scop.

Abordarea pe bază de efecte asigură flexibilitate şi adaptabilitate superioare deoarece se
referă la efecte, condiţii de atins sau rezultate de obţinut şi lasă subordonaţilor posibilitatea de
a modifica misiunea, scopul sau metoda, atâta timp cât obţin efectele dorite de comandant.
Dacă metoda aleasă pare a nu fi eficientă, se încearcă o altă metodă. Astfel, subordonaţii pot
modifica misiunea sau metoda atâta timp cât îndeplinesc scopul. 

Această abordare asigură o multitudine de opţiuni subordonaţilor şi promovează iniţiativa
deoarece indiferent de misiunea primită, scopul sau metoda folosite, efortul subordonaţilor este
îndreptat spre crearea efectelor ce reies din intenţia comandantului.
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Un alt criteriu de analiză este acoperirea întregului spectru al conflictelor. În acest sens
se poate aprecia că abordarea pe bază de efecte poate fi folosită în întregul spectru de conflicte,
de la pace la criză şi război. Folosirea cu succes a misiunilor tactice cum ar fi fixare, blocare,
eliberare, canalizare sau rupere nu includ doar întrebările obişnuite când? unde? pentru cât
timp? ci şi asupra cărui element se doreşte efectul.

Criteriul final de luat în considerare este acela privind materializarea rezultatelor antici -
pate, în întregul lor şi privind toate elementele din spaţiul de confruntare. Acestea au în vedere
nu numai forţele inamice, cât şi forţele coaliţiei, forţele proprii, terenul, infrastructura, media
şi alţi actori sau participanţi care asistă ori sunt implicaţi în confruntare.

Implicaţii (posibile) ale EBO 
pentru sistemul militar românesc
Operaţiile bazate pe efecte va trebui să devină un imperativ al transformării sistemului

militar românesc devreme ce România este membră cu drepturi şi responsabilităţi în cadrul
NATO.  Alianţa a demarat acest proces, încă din anul 2005, prin Strategia de Transformare
elaborată de Comandamentul Aliat pentru Transformare de la Norfolk, SUA.

Instituţionalizarea Operaţiile bazate pe efecte în cadrul sistemului militar românesc tre-
buie să fie parte integrată în schimbarea culturii militare. Aceasta va trebui să cuprindă şi
adaptarea doctrinară la conceptul EBO.

Arhitectura organizaţională cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul EBO va trebui să
rspundă la următoarele întrebări:

a) unde şi cum se va manifesta EBO în structura militară/non-militară românească?
b) care structuri şi la ce niveluri vor fi responsabile de planificarea, execuţia şi evaluarea

EBO?
Elaborarea unei structuri de forţe bazată pe modularitate pentru a permite „modelarea”

capabilităţilor în funcţie de dezvoltarea condiţiilor şi circumstanţelor reale de pe timpul situa-
ţiei de criză/conflict.  

În actualele şi viitoarele războaie şi conflicte armate, ca şi în procesul de gestionare a
crizelor şi conflictelor, operaţiile vor fi dinamice şi complexe şi vor apropia dimensiunea
politică de cea strategică, de cea operaţională şi de cea tactică, întrucât toate confruntările în
care sunt implicate forţe şi structuri militare se desfăşoară în văzul lumii, sub obiectivele
camerelor de luat vederi şi, evident, sub presiunea opiniei publice. De aceea, confruntările
militare vor fi scurte, întrucât, indiferent de cauzele care le-au generat, sunt costisitoare, nu
totdeauna foarte eficiente, produc distrugeri şi nu sunt acceptate de populaţie, de organizaţiile
şi organismele internaţionale, de societatea civilă şi de opinia publică.

În concluzie, se poate afirma că operaţiile bazate pe efecte pot fi  definite ca acţiuni ce
schimbă forma unui sistem pentru a atinge obiectivele dorite, prin aplicarea integrată a in-
strumentelor de forţă selectate. 

Valoarea conceptului  constă în constrângerea liderilor politici şi militari de a lua în con-
siderare efectele la care vor să ajungă prin aplicarea puterii militare. 

Totodată, aceste operaţii reprezintă o apropiere sau chiar continuarea operaţiilor militare
care încearcă să concentreze luarea deciziilor politice şi militare asupra identificării efectelor
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dorite şi selectării instrumentelor care pot fi întrebuinţate. Este o încercare de a schimba
metoda tradiţională de a ataca şi neutraliza sau distruge capabilităţile unui inamic prin plani-
ficarea unui război de uzură sau prin „schimbarea liniilor” de pe o hartă.

Operaţiile bazate pe efecte se fundamentează pe cunoaşterea inamicului. Acestea derivă
din supoziţia că inamicul reprezintă un sistem complex format din componente politice, cul-
turale, tehnologice, militare şi economice, fiecare dintre acestea cuprinzând problemele şi
legăturile cheie care, dacă sunt modificate corespunzător, pot produce o schimbare fizică sau
de comportament. Într-un fel, operaţiile bazate pe efecte reprezintă acţiunea forţelor asupra ţin-
telor războiului la scară mare, prin aplicarea tuturor instrumentelor forţei naţionale, adecvate
situaţiei, nu doar prin întrebuinţarea armamentului de înaltă precizie. 

Conceptul de operaţii bazate pe efecte are potenţialul de a transforma operaţiile şi pre -
gă tirea militară prin stabilirea legăturilor între acţiuni şi efectele propuse. Elementul de bază
al acestei capacităţi nu va fi dezvoltarea sistemelor de arme ci abilitatea de a analiza situaţiile
politice şi militare astfel încât forţa să poată fi folosită în cea mai eficientă manieră pentru a
atinge efectele dorite. 

Deşi eforturile analitice actuale prezintă limitări inerente, prin adăugarea rigidităţii asupra
analizelor efectelor non-materiale, secundare şi majore şi altor factori instabili, precum şi prin
dezvoltarea şi implementarea posibilităţilor analitice se va constitui primul pas pentru ca ope-
raţiile bazate pe efecte să devină o realitate.

De asemenea, considerăm oportună şi necesară elaborarea unei structuri de forţe bazate
pe modularitate, pentru a permite “modelarea” capabilităţilor în funcţie de dezvoltarea condiţii-
lor şi a circumstanţelor reale de pe timpul situaţiei de criză/conflict.
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