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La 10 iunie se împlinesc 68 de ani de la înfiinţarea primelor structuri de paraşutişti din România. Prin aplicarea

Decretelor - Lege nr. 3052 şi nr. 3072 din septembrie 1940, lua fiinţă prima companie de paraşutişti militari în data de

10 iunie 1941 în cadrul Flotilei 1 Aerostaţie.

De-a lungul timpului, paraşutiştii militari au dovedit curaj, profesionalism şi măiestrie, au demonstrat că sunt în mă-

sură să acţioneze cu maximă eficienţă în orice condiţii şi s-au dovedit gata de a face supremul sacrificiu pentru în-

deplinirea misiunilor încredinţate.

Pentru determinarea, devotamentul şi spiritul de sacrificiu dovedite, este de datoria noastră să ne plecăm frunţile în

cinstea memoriei eroilor paraşutişti căzuţi la datorie şi să-i admirăm pe cei rămaşi în viaţă pentru tot ce au făcut întru

gloria Armatei României.

Succesele obţinute de trupele de paraşutişti în instruire şi în îndeplinirea misiunilor încredinţate, sunt contribuţii im-

portante la întărirea prestigiului Armatei României în societate şi au sporit credibilitatea instituţiei militare ca garant al

independenţei naţionale şi al democraţiei constituţionale.

Sunt încredinţat că această dorinţă animă pe toţi cei care se simt legaţi sufleteşte de bereta vişinie şi eşarfa albă din

mătasea voalurii şi fiecare, în domeniul său de responsabilitate, va milita pentru a conferi paraşutiştilor statutul de lup-

tător de elită, într-o armată a elitelor autentice.

Paraşutiştii, indiferent de specificul misiunilor pentru care vor fi pregătiţi, vor confirma investiţia de încredere şi vor

argumenta resursele alocate pentru punerea în valoare a tuturor valenţelor lor, într-un viitor care va aparţine şi forţelor

de elită.

Astăzi, unităţile de paraşutişti fac parte integrantă din marea familie a Forţelor Terestre, fiind capabile să acţioneze

în sprijinul operaţiilor militare, independent sau în cooperare cu alte structuri.

Pregătirea specială, permanenta stare de disponibilitate, capacitatea de a folosi spaţiul aerian, ca a treia dimensiune

a câmpului de luptă, sunt, prin tradiţii, motivele care v-au asigurat solidaritatea şi v-au pus în valoare semnificaţiile spi-

ritului de corp.

Dragi camarazi,
Trebuie să fiţi mândri că aveţi înaintaşi glorioşi, pe care acum, la moment aniversar, îi omagiem cu profund respect,

angajându-ne să-i păstrăm veşnic în memorie!

În virtutea acestor tradiţii, vă cer să slujiţi în continuare poporul, ţara şi instituţia militară cu acelaşi devotament şi

vă îndemn să vă păstraţi curajul de a apăra oriunde şi oricând patria, cu hotărârea de a învinge!

Această frumoasă aniversare, pe lângă momentele de bucurie şi satisfacţie trebuie să vă dea imboldul de a munci mai

bine, de a da o nouă calitate întregii activităţi, astfel încât misiunile ce vă revin să fie îndeplinite în timp oportun şi la

parametri de performanţă.

Fiţi demni de misiunea ce vi s-a încredinţat, acţionaţi cu eficienţă şi hotărâre pentru însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor

militare generale şi de specialitate, dovediţi pasiune şi dăruire, profesionalism şi tenacitate în toate acţiunile pe care le

întreprindeţi!

Cu ocazia Zilei Paraşutiştilor Militari, vă felicit şi vă doresc dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră multă sănă-

tate, prosperitate şi îndeplinirea tuturor aspiraţiilor!

Închei prin a transmite tuturor militarilor paraşutişti salutul „Cer senin”!

Aşa să vă ajute Dumnezeu!
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General maior dr. Dan GHICA-RADU
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VIITORUL ÎNCEPE ...IERI
De nevoia de modernizare s-a tot scris, dar, chiar cu riscul de

a mă aventura pe cărări bătătorite, consider că este o temă mereu

de actualitate şi merită să revin asupra ei.

Deşi de mai multe ori am auzit exprimat, cu nostalgie, regre-

tul pentru vremurile nu demult apuse, despre gloria paraşutismu-

lui militar de odinioară, cred că trebuie să ne iasă din obişnuinţă

invocarea timpurilor şi structurilor trecute.

Lumea, în general şi mediul militar în special, evoluează şi se

modernizează cu o viteză nemaiîntâlnită până acum, iar cei ce

adoptă politica efortului minim, riscă să aibă loc doar în acele

cărţi în care totul începe cu „a fost odată ...”.

Pornind de la aserţiunea fostului preşedinte american J.F.

Kenedy „nu te întreba ce face ţara pentru tine, ci ce poţi face tu

pentru ŢARĂ”, cred că ar trebui să ne întrebăm cu toţii dacă, în

fiecare zi, nu putem face câte ceva mai bun pentru „instituţia

paraşutismului militar”.

Cred şi afirm cu tărie că modernizarea şi evoluţia acestei no-

bile meserii, indiferent cum se va numi ea în viitor, este şi în

puterea şi voinţa noastră. De la cea mai mică rotiţă a acestui an-

grenaj deosebit de complex, care începe cu „intrarea pe poartă”

a unui candidat, botezul focului, care în cazul nostru înseamnă

brevetarea ca paraşutist militar şi până la produsul finit, luptă-

torul din forţele speciale (cercetare, paraşutişti, operaţii speciale)

pregătit să participe cu succes la proba supremă a timpurilor

noastre, misiunile în teatrele de operaţii, toţi cei care slujim acest

crez, trebuie să ne dezvoltăm modul de a gândi, capacităţile in-

structive şi manageriale.

Deşi romanii spuneau „consuetudo est altera natura”, doar

caracterele cu adevărat tari pot face cu adevărat trecerea spre o

schimbare reală, nu doar una declarativă, formală. Cu cât vom

înţelege mai repede că doar eforturile conjugate şi susţinute ne

pot aduce un suflu nou în existenţa şi vizibilitatea noastră ca o

adevărată forţă pe eşichierul armelor şi specialităţilor militare, cu

atât va fi mai bine şi pentru noi dar şi pentru cei care privesc cu

speranţă şi mândrie către noi.
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Şi acum despre un altfel de viitor...
Început de iunie … parfumul teilor se revarsă asupra oraşului,

aducând miresme dulci, adieri de poveşti cu zmei şi eroi neîn-

fricaţi. Curtea se umple de tineri năvalnici ca un talaz albastru,

aidoma hainelor cu care sunt îmbrăcaţi. Sunt dornici de

cunoaştere, curioşi, nestăviliţi şi tineri. AU VIITORUL ÎN

FAŢĂ, deci toată lumea e a lor. Pentru o clipă mă loveşte nos-

talgia, rememorând momentele în care eram elev al liceului mili-

tar. De această dată îi avem oaspeţi pe elevii Colegiului liceal

„Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Misiunea noastră este cu atât

mai dificilă cu cât oaspeţii noştri vin de la Boboc, de la cei care

făuresc caractere pentru lupta dură din înălţimi, piloţii militari,

iar anterior de la forţele navale, unde au vizitat fregata Ferdinand.

Îi urmăresc şi încerc să le câştig atenţia, îndemnându-i să fie

cât mai atenţi şi să cântărească toate opţiunile atât cu sufletul cât

mai ales cu mintea, pentru că alegerea pe care o vor face anul vi-

itor, le va schimba cursul vieţii.

Oaspeţii urmăresc cu atenţie prezentările şi explicaţiile noas-

tre, după care vin, firesc, întrebările. Într-un adevărat purtător de

cuvânt s-a erijat, ad-hoc, eleva cap. Andreea ANDREI, care

ne-a şarjat efectiv cu întrebări şi cereri de demonstraţii practice. 

În cadrul exerciţiului demonstrativ, organizat sub conducerea

Cpt. Ţiteică Marian, a fost organizat un atelier de supravieţuire

condus de Plt.adj. Frîncu Mihai. Dorind să le prezinte aspectele

mai puţin plăcute ale traiului în condiţii de izolare, dar şi ca să

îi înfrângă cerbicia Andreei, instructorul i-a invitat pe musafiri să

guste din delicatese. Nu mică ne-a fost mirarea când singurul

voluntar a fost „eroina” noastră, care însă a uitat un singur lucru,

acela că în cadrul forţelor speciale orice acţiune se face numai în

echipă, iar asta înseamnă că totul, inclusiv mâncarea, se împarte

cu colegul/colegii de grupă. Cred că asta a fost principala lecţie

pe care Andreea şi colegii ei au învăţat-o. 

Dintre toate provocările pe care le-am pus în faţa tinerilor

noştri viitori colegi, cea mai interesantă a fost conform spuselor

lor, cea care i-a pus faţă în faţă cu saltul din instalaţia de paraşu-

taj la sol. Deşi este cu adevărat o probă de curaj, mulţi dintre

colegii mei afirmând că este chiar mai acut sentimentul de frică

aici la câţiva metri de sol decât sus în avion, foarte mulţi dintre

elevii aflaţi în vizită şi-au învins teama şi au plonjat în gol. Sunt

convins că pentru mulţi dintre ei va

rămâne o experienţă de neuitat.

M-au impresionat în mod deosebit cu-

vintele pe care Andreea mi le-a adresat

la despărţire: „Sigur ne vom revedea,
cu mine în postura de cursant al aces-
tui centru”. Aşa să fie Andreea, te aştep-

tăm cu mult drag pe tine şi pe colegii tăi.  

În speranţa că dumneavoastră,
cei cărora ne adresăm, veţi fi în
continuare alături de noi, vă
adresăm rugămintea să ne scrieţi
sau să ne contactaţi prin alte mij-
loace, pentru a ne împărtăşi cum
este receptată revista noastră, să ne
faceţi sugestii şi dacă este cazul să
ne criticaţi.

Maior Dragoş Claudiu AXINIA
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CONCEPTUL DE RRRRĂĂĂĂZZZZBBBBOOOOIIII   
IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAŢŢŢŢIIIIOOOONNNNAAAALLLL ŞI PANDANTUL
SĂU OOPPEERRAAŢŢIIIILLEE IINNFFOORRMMAAŢŢIIOONNAALLEE,
PENTRU ETAPA DE CONFLICT
ARMAT - EVOLUŢIE DE TIP DOMINO

Locotenent-colonel drd. Doru ENACHE

Preocupările ştiinţifice asupra acestui

domeniu sunt relativ recente. S-au publicat o

serie de studii, au apărut doctrine sub diverse

forme, dar lucrările de anvergură, mai ales

în plan structural-operaţional sunt puţine,

abordarea şi oficializarea lor fiind extrem de

complexă şi sensibilă, cu implicaţii în plan

juridic, politico-diplomatic, economico-fi-

nanciar, militar şi de altă natură.                         

Revoluţia informaţională reprezintă cel

mai mare salt al societăţii umane de la revo-

luţia industrială încoace şi pentru majori-

tatea ţărilor asta s-a materializat într-un salt

substanţial în toate domeniile, dar mai ales

în cel militar, obligând întregul sistem de

apărare armată al statelor beneficiare de a se

transforma aproape instantaneu în această

direcţie.

Astfel că, o evoluţie a întregului câmp de

înţelegere a noţiunii de război informaţional,

a făcut ca referirea la acesta să se extindă în

întreaga arie a vieţii sociale, sub denumiri

variate: conflict, agresiune, război imago-

logic, psihologic, electronic, geofizic etc.

Ce este războiul?Ce este războiul?
Războiul este o constantă a vieţii comunităţii umane, consi-

derat de unii a fi o instituţie inseparabilă unei societăţi, de alţii

un fenomen „patologic” al vieţii sociale de sorginte „biologică”

şi „instinctivă”. Hugo Grotius îl numeşte „bellum”1 - care vine

de la duellum, duo-doi şi referitor la acesta scrie: „Urmărind să

cercetăm dreptul războiului, se cuvine să cercetăm mai întâi ce

este războiul şi în ce constă dreptul de care ne ocupăm. Cicero

defineşte războiul ca o înfruntare violentă. A dobândit însă o mai

mare trecere obiceiul ca prin acest nume să se desemneze nu

acţiunea, ci starea şi astfel războiul este starea celor care se în-

fruntă în chip violent”2. 

Războiul nu este un scop în sine, nefiind un „fenomen inde-

pendent”, ci „decât politica de stat continuată cu alte mijloace”3;

„intenţia politică este scopul, războiul este mijlocul şi niciodată

mijlocul nu poate fi gândit ca scop”4.  „Războiul este denumirea

unei stări care poate fiinţa chiar când nu se manifestă prin opera-

ţiile sale”5; trebuia să se înţeleagă nu numai ostilităţile propriu-

zise (arma), ci şi pregătirile care le preced sau înţelegerile care

le pun capăt (consilium). 

În jurul fenomenului s-au creat o serie de ramuri de cercetare

a războiului: politica războiului, polemologia, politica militară,

arta războiului6, dreptul războiului; arta războiului, după

generalul Antoine Henri, baron de Jomini (1779-1869), cuprinde

politica războiului, arta de a conduce cu iscusinţă masele de lup-

tători pe teatrul de război (strategia), logistica (aplicarea practică

a artei de a mişca/deplasa armatele), arta genistului, atacarea sau

apărarea fortificaţiilor, tactica de detaliu, filosofia sau aspectul

moral al războiului (este oarecum înglobat politicii). 

Politica războiului, după Jomini (L`art de la guerre), reprezintă

„toate relaţiile diplomaţiei cu războiul”.

Polemologia vine de la grecescul polemos, tumult, agitaţie,

război. Întemeietorul a fost  Gaston Bouthonul, denumind-o şti-

inţa care are ca obiect de studiu cauzele şi factorii care influ-

enţează apariţia războiului (etiologia războiului) şi funcţiile

acestuia.

În era modernă, războaiele nu se mai poartă, pierd sau câştigă

exclusiv pe frontul clasic de luptă, în dimensiunea fizică, ci se

mută în raport de context, cu pondere mai mare sau mai mică, în

domeniul informaţional. Astfel, confruntările armatelor moderne

se duc din ce în ce mai mult în planul mental, cel al inteligenţei

naturale, artificiale şi psihicului uman. Aceste tipuri noi de con-

fruntări iau în considerare Triada puterii descrisă de Alvin Toffler

în Powershift, conform căreia există trei surse importante ale

puterii: forţa fizică, bogăţia şi cunoaşterea. „Cea mai impor-

tantă evoluţie economică a timpurilor noastre a fost ascensiunea

3



CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”

noului sistem de a crea avere, care nu se mai bazează pe muşchi,

ci pe creier”7.

Aceste trei elemente pot fi convertite uşor dintr-una în alta.

Cea mai importantă şi cea mai puternică dintre acestea fiind

cunoaşterea, putând totodată spune, fără a greşi, că relaţia dintre

cunoaştere şi putere se schimbă fundamental în sânul naţiunilor

high-tech. Cunoaşterea este puterea la cea mai înaltă calitate. Ea

poate fi folosită pentru a pedepsi, răsplăti, convinge, transforma

etc. Actualmente, celelalte două forţe depind de cunoaştere iar cu

certitudine ea nu se epuizează, putând genera cunoaştere la in-

finit. De asemenea, cunoştinţele specialiştilor, accesul la datele

cândva monopolizate, posesia unor echipamente IT de mare per-

formanţă, păstrate cu străşnicie până acum, au ajuns la dispoziţia

corporaţiilor, grupurilor sau asociaţiilor de tot felul, dar şi a

cetăţenilor de rând.

În actualul mediu de securitate, războiul informaţional este

ceva nou, dar şi vechi în acelaşi timp, care este necesar a se con-

stitui, dezvolta şi aplica ca fundament esenţial de realizare efi-

cientă a securităţii statului, atât pentru promovarea cât şi pentru

protejarea intereselor naţionale ale României.

Identificat şi cuantificat la mijlocul deceniului şapte a secolu-

lui XX, războiul informaţional a fost considerat un tip de război

ce are potenţial de a deveni la fel de important ca cel terestru,

maritim, aerian şi spaţial.

Încă din 1973 se anunţa o mare schimbare, prin apariţia unei

societăţi „organizate pe baza cunoaşterii, în scopul controlului

social şi direcţionării inovaţiei şi a schimbării”8, căreia Alvin

Toffler avea să-i asocieze o nouă formă de război, războiul infor-
maţional. Contextual era determinat de informaţia ştiinţifică

privind tranzistorul, a cărei deplină conversie economică avea

să aibă loc în Japonia, prin inventarea casetofonului şi odată cu

el, dezvoltarea explozivă a industriei electronice, de la care a de-

rivat vestitul microcip, care mai departe a dus la creşterea expo-

nenţială a capacităţii de a prelucra informaţia şi implicit a

capacităţii de controlare a spaţiului şi timpului. Un document

semioficial ce purta sigla Institutului pentru Securitate Informa-

tică al SUA consemna: „Războiul informaţional constă în acţiuni

desfăşurate pentru a ajunge la o superioritate informaţională în

cadrul strategiei militare. Aceste acţiuni constau în afectarea in-

formaţiei şi sistemelor informaţionale adverse, concomitent cu

asigurarea protecţiei propriilor informaţii şi sisteme infor-

maţionale. Războiul informaţional, care cuprinde o parte ofen-

sivă şi o parte defensivă, are un scop precis de a permite

funcţionarea arhitecturii noastre C4I pentru ameliorarea

elaborării deciziilor prin obţinerea superiorităţii

informaţionale în cadrul conflictelor”9. 

Oficial, conceptul de război informaţional a

fost formulat şi lansat de către specialiştii ameri-

cani în anul 1992, după ce în urmă cu doi ani, în

războiul din Golf, fusese practicat de maniera

„război pilot”.

Succint, scopul războiul informaţional se iden-

tifică prin intermediul verbelor:

• a capta informaţii;

• a transmite informaţii;

• a prelucra rapid informaţii;

• a împiedica adversarul să facă acelaşi lucru.

Pentru o evidenţiere cât mai cuprinzătoare a

preocupărilor domeniului, a tabloului şi varietăţii

abordărilor, prezentăm mai jos, o variantă mixată

a câtorva definiţii de genul proxim ale războiului

informaţional aparţinând unor institute, instituţii,

specialişti sau analişti, considerate de noi ca fiind

reprezentative, astfel:

Războiul informaţional, reprezintă totalitatea ,,acţiunilor la

nivel tactic, operativ şi strategic pe timp de pace, criză, escala-

dare a crizei şi a conflictului, care folosesc mijloace infor-

maţionale pentru atingerea obiectivelor proprii”10,  reprezintă

ansamblul ,,acţiunilor întreprinse în scopul obţinerii superiorităţii

informaţionale, în sprijinul strategiei militare naţionale, prin

afectarea informaţiei şi sistemelor informaţionale ale adversaru-

lui, menţinând şi protejând propriile sisteme şi informaţii”11, el

,,există la convergenţa activităţilor şi proceselor informative (in-

telligence), activităţilor de suport (logistica), a proceselor de

bază şi a proceselor de comandă şi control”12 şi constă în „acţiuni

întreprinse pentru a dobândi o înţelegere relativ mare a punctelor

forte, slăbiciunilor şi centrelor de greutate ale infrastructurii mili-

tare, politice, sociale şi economice ale adversarului”13.  

În sens larg, este „unul dintre tipurile de contramăsuri ale

războiului rece dintre două state, adoptate şi pe timp de

pace, respectate nu doar de către forţele armate, ci şi de către

populaţie pentru a asigura stabilitatea sistemelor administrative,

sistemelor de control a producţiei, controlului ştiinţific, controlu-

lui cultural etc. Acesta este sensul în care securitatea infor-

maţională a individului, a societăţii şi a statului este înţeleasă în

mod uzual”14. 

În sens restrâns, reprezintă ,,unul din tipurile de activităţi -

operaţii, acţiuni militare (sau pregătiri în vederea des-

făşurării acestora) - care are ca scop realizarea unei superiorităţi

faţă de adversar, sub forma eficienţei, perfecţionării şi fiabilităţii

informaţiei primite, a prelucrării şi a elaborării amănunţite a de-

ciziilor administrative”15. 

În varianta noastră, războiul informaţional este termenul

generic atribuit confruntărilor de natură informaţională spe-

cific societăţii contemporane, care constă în acţiuni violente sau

non-violente, desfăşurate de entităţi diverse (state, coaliţii,

alianţe, organizaţii sau grupuri de interese sub toate formele de

organizare), prin folosirea de metode, tehnici şi mijloace speciale

de natură informaţională, în baza unor planuri sau strategii mai

mult sau mai puţin elaborate, în scopul afectării valorilor laice şi

perene ale oricărui stat istoriceşte constituit, dar şi al altor forme

de organizări colective. 

Iniţial, la modul evident, conceptul de război informaţional,

a fost folosit pe coordonatele cunoaşterii comune, apoi a fost

preluat, adaptat şi asumat de către specialişti în interiorul culturii

profesionale militare, atribuindu-i-se la început sintagma „război

de comandă şi control”(C2W/Command and Control Warfare,

apoi C3I - comandă, control, comunicaţii, intelligence (1991),

4
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C4I, C4ISR.

I s-a atribuit în continuare sintagma operaţii informaţionale,

având în opinia noastră, înţelesul de parte componentă a spectru-

lui operaţiilor militare, dar şi conotaţia nivelului operativ, fiind

la modul concret, pandantul său în plan acţional.

În accepţiunea noastră, pentru celelalte niveluri, formulăm:

-Campanii informaţionale - corespunde nivelului strategic;

-Acţiuni, ciocniri sau lupte informaţionale - nivelului tactic; 

-Agresiuni informaţionale - le înglobează pe toate

(nivelurile), putând fi folosite la modul general şi având caracter

ipotetic în situaţii de analiză a unor contexte aflate la limita com-

petiţiei dintre loaial sau neloaial, antagonismului de pe tărâmul

intereselor corespunzătoare domeniilor politic, social, economic,

financiar, cultural etc. Se desfăşoară combinat şi ascuns, în sen-

sul că nu pot fi contracarate cu metodele clasice. 

În armata României conceptul a fost definit în anul 2006,

odată cu apariţia Doctrinei operaţiilor informaţionale S.M.G.-

F.O.P. 3.15. Documentul a fost iniţiat şi realizat în cadrul Secţiei

Operaţii Psihologice, din Direcţia Operaţii şi se constituie ca un

ansamblu de principii şi reguli de bază privind înţelegerea şi im-

plementarea acestui nou concept.

În esenţă, Doctrina introduce şi defineşte conceptul, princi-

palele elemente definitorii ale operaţiilor informaţionale ce se

execută în sprijinul operaţiilor întrunite, cadrul general de plani-

ficare, desfăşurare şi evaluare a efectelor acestora, configurează

nivelurile, precizând totodată, sistemul relaţional dintre struc-

turile de INFO OPS şi alte structuri din interiorul sau din afara

organismului militar implicate în desfăşurarea acţiunilor militare

la pace, criză şi la război.

Operaţiile informaţionale - INFO OPS, conform doctrinei,

- „constituie acţiuni sincronizate şi coordonate, planificate şi des-

făşurate în vederea obţinerii efectelor dorite asupra voinţei, pu-

terii de înţelegere şi capacităţilor/mijloacelor adversarului,

potenţialului adversar sau altor entităţi aprobate de Centrul

Naţional de Comandă Militară (CENCOMIL, actualmente

CNMC - n.n.), în sprijinul îndeplinirii obiectivelor comandantu-

lui, prin afectarea informaţiilor şi proceselor bazate pe informaţie

ale acestora, concomitent atât cu valorificarea propriilor infor-

maţii, cât şi cu protecţia şi întărirea propriilor sisteme bazate pe

informaţi”16. 

În variantă de diferenţă specifică, atribuit sferei largi,

războiul informaţional înţeles ca agresiune informaţională,

desfăşurat la pace şi criză, reprezintă - totalitatea acţiunilor disi-

mulate de influenţare îndreptate împotriva organelor, instituţiilor

sau organismelor circumscrise sistemului

naţional de securitate şi cel specializat de secu-

ritate naţională, al oricărui stat constituit ca

subiect de drept internaţional, în scopul con-

trolului asupra majorităţii pârghiilor de gestiune

ale acestuia. Statul agresat nu îşi mai poate exer-

cita puterea, nu mai controlează resursele strate-

gice, nu mai poate asigura majorităţii cetăţenilor

un climat social adecvat.

În consecinţă, INFO OPS, în formularea
noastră, integrează şi coordonează ansamblul

politicilor, procedurilor şi acţiunilor personalului

specializat şi tehnologiei folosite în scopul in-

fluenţării cunoştinţelor, convingerilor şi cre-

dinţelor factorilor de decizie şi ale combatanţilor

părţii adverse, pentru a le afecta abilitatea de a

decide şi voinţa de a lupta, perturbându-le pro-

cesul de planificare, conducere şi desfăşurare al

operaţiilor militare sau nonmilitare, concomitent

cu protejarea şi valorificarea informaţiilor şi sistemelor infor-

maţionale, precum şi asigurarea rezistenţei şi stabilităţii psiho-

morale a forţelor armate şi populaţiei proprii.

Scopul principal este acela al degradării/neutralizării proce-

sului decizional al părţii adverse dar şi al infrastructurii şi

tehnologiei sale informaţionale. Se desfăşoară pe două compo-

nente complementare, una pasivă (defensivă) şi alta activă (ofen-

sivă) şi asigură îndeplinirea scopurilor războiului informaţional

- ddddoooo mmmmiiii nnnnaaaa rrrreeeeaaaa   iiii nnnnffff oooo rrrrmmmmaaaa ţţţţ iiii oooo nnnnaaaa llllăăăă   aaaa   aaaa ddddvvvveeee rrrr ssssaaaarrrruuuu llll uuuuiiii. 
În viitorul apropiat, cele două componente (laturi) trebuie să

devină mai mult decât complementare, să se integreze una în

cealaltă şi totodată să fie sprijinite nemijlocit de activitatea infor-

mativă, cu care are multe în comun, în scopul de a avertiza/mo-

dela prioritar factorii de decizie amici şi inamici, de a promova

obiective specifice, la pace, criză, război şi post-război.
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Mutaţiile geopolitice generate de

încheierea războiului rece, interesele eco-

nomice pentru zonele cu potenţial de

resurse, convulsiile sociale, conflictele mili-

tare, exacerbarea fenomenului terorist şi nu

în ultimul rând criza economico-financiară

globală constituie o perioadă extrem de

complexă şi contradictorie. Disiparea bipo-

larismului a dus la o multiplicare a centrelor

de putere şi la o manifestare asimetrică a

acestora în ecuaţia echilibrului de forţe,

apărând pe eşicher state şi chiar elemente

substatale care reuşesc să influenţeze poli-

tica mondială.

Mutările pe placa de şah a geopoliticii

mondiale scot în evidenţă atât creşterea im-

portanţei strategice a Asiei cât şi apariţia sau

dezvoltarea necontrolabilă a unor noi zone

de risc. De asemenea, se observă o adâncire

a prăpastiei între lumea occidentală şi lumea

islamică, cu toate implicaţiile sale reli-

gioase, culturale, politice şi chiar militare.

Tendinţa specifică a relaţiilor inter-

naţionale în secolul XXI este polarizarea în

jurul organizaţiilor politice regionale capa-

bile să apere interesele comune ale statelor

membre. Considerăm că această tendinţă de

regrupare ce se afirmă în prezent se va in-

tensifica şi va conduce la apariţia unor noi

aranjamente politice sau chiar alianţe multi-

statale regionale. Aceste configuraţii vor re-

grupa state care au interese regionale de

securitate comune şi care doresc să creeze

un front unit în faţa ameninţărilor sau ten-

dinţelor de destabilizare sau state „vasale”,

care să asigure un cordon de protecţie pentru

puterea care le coagulează.

Exacerbarea terorismului, restricţiile im-

puse de perioada de recesiune cauzată de

criza economico-financiară şi eventualele

măsuri de restricţionare a accesului, vor

afecta poziţia tradiţională a unor state eu-

ropene de tolerare a multiculturalismului şi

drepturilor omului şi vor contribui la lăr-

girea acestei prăpastii, prin obligarea

statelor occidentale de a introduce măsuri de

control sever la graniţe, măsuri care con-

trazic toleranţa şi multiculturalitatea.

Exacerbarea insurgenţei după retragerea

parţială a forţelor SUA din Irak poate con-

duce la umplerea vidului de putere de către

statele care sunt direct interesate, respectiv

Turcia şi Iranul. Dacă adăugăm la acest sce-

nariu şi tensiunile post-electorale din Iran

sau reuşita programului nuclear militar al

acestui stat, care poate genera acţiuni

militare ale Israelului şi potenţiala implicare

în ripostă a tuturor statelor arabe din zonă,

avem deja o situaţie extrem de tensionată şi

de gravă, care influenţează harta geo-strate-

gică a regiunii.

Creşterea tensiunii în peninsula coreeană,

rezistenţa structurilor fundamentaliste la

ofensiva forţelor armate ale Pakistanului şi

poate chiar o anumită „scădere a interesu-

lui” armatei pakistaneze după dispariţia lui

Musharraf, rezultantă a alegerilor democra-

tice, lupta politico-diplomatică pentru

menţinerea accesului SUA la unele baze

militare în state din fostul imperiu sovietic

situate în apropierea Afganistanului şi, nu în

ultimul rând, evoluţiile politico-militare din

Afganistan sunt alte câteva exemple conclu-

dente.

În accepţiunea unor reputaţi specialişti

militari, ceea ce se întâmplă în lume este

noul tip de conflict mai mult sau mai puţin

armat, variantă asimetrică a războiului cla-

sic. Astfel, în următorii 20-30 de ani vom

asista la confruntări multiple, ce se vor

adăuga la cele deja existente şi enumerate

anterior.1 Aceste confruntări vor cuprinde

domenii precum cel psihologic, în scopul

descurajării permanente a adversarului, cel

mediatic, menit să creeze un haos infor-

maţional şi să sporească astfel confuzia

acestuia, sau chiar financiar, prin acţiuni

care să adâncească sau să uşureze prezenta

criză financiară.

Specificitatea conflictelor din Asia este

asimetria, neconvenţionalul, dificultatea de

a cuantifica inamicul şi acţiunile acestuia. În

aceste conflicte, şi TO Afganistan nu

dezminte această ipoteză de lucru, regulile

general acceptate ale războiului nu sunt res-

pectate de inamic, domneşte incertitudinea

şi imprevizibilul. Decizia unor state NATO

de a-şi mări contingentele naţionale dislo-

cate în acest TO este o rezultantă a faptului

că ISAF nu este încă în măsură să asigure

un nivel minim de securitate pe întreg teri-

toriul afgan, deşi are dislocaţi peste 60.000

de militari.

Opinăm că situaţia actuală din TO Af-

ganistan impune o mai bună coordonare a

organizaţiilor internaţionale care participă la

stabilizarea situaţiei în acest stat şi că acţi-

unea strict militară nu este suficientă. Mai

mare accent trebuie pus pe „câştigarea”

populaţiei afgane şi convingerea acesteia că

trupele care acţionează sub stindardul ISAF

sprijină consolidarea stabilităţii interne, dez-

voltarea unor instituţii funcţionale şi perma-

nentizarea relaţiilor bune cu vecinii. Analiza

tipologiei acţiunilor de răspuns indică, în

marea majoritate a cazurilor, misiuni speci-

fice Forţelor pentru operaţii speciale (FOS).

În ultimii zece ani, la nivelul NATO s-a con-

turat tendinţa de dezvoltare a domeniului

FOS, ca urmare a eficienţei indiscutabile a

acţiunilor acestora. La nivelul Alianţei s-a

creat o structură cu rol de coordonare NATO

Special Operations Coordination Center -

NSCC. Ţări contributoare cu FOS, cu mai

multă sau mai puţină tradiţie în domeniu,

şi-au dislocat în TO unităţi de valoare Spe-
cial Operationd Task Group - SOTG sau

Special Operation Task Unit - SOTU. Struc-

tura de comandă-control specializată din TO

este în continuă dezvoltare, cu reprezentare

la nivel regional şi chiar subregional.

La nivel naţional, în urma experienţei

Mitul „Vânătorilor de talibani”
şi realităţile Teatrului de operaţii

din Afganistan
Colonel Marius CRĂCIUN



militare din TO, a lecţiilor învăţate la nivel

naţional şi ale NATO, a expertizei specia-

liştilor în domeniu, în anul 2002 a ieşit în

evidenţă necesitatea constituirii, în Armata

României, a unei entităţi de elită distincte -

Forţele pentru operaţii speciale. Docu-

mente care au reglementat cadrul legislativ

şi doctrinar al constituirii acestor forţe sunt

legiferate la nivel naţional prin Hotărârea
CSAT nr. S28/05.04.2002, Legea 346
privind organizarea şi funcţionarea Minis-
terului Apărării Naţionale, strategii, doc-
trine şi concepţii specifice domeniului
militar, iar la nivel NATO - prin Docu-

mentele comitetului militar NATO (MC

437) şi doctrina NATO în domeniul FOS.

Crearea FOS s-a realizat pe baza princi-

piului că primează calitatea asupra cantităţii.

Aceste structuri nu pot fi create peste

noapte, mai ales pentru că perioada de

pregătire a unui operator este cuprinsă între

4 şi 6 ani. Principalele criterii de selecţie a

candidaţilor au fost şi vor continua să

rămână calităţile individuale precum cura-

jul, inteligenţa, tenacitatea şi rezistenţa fizi-

că şi psihică, dorinţa de a face parte din elita

Armatei României dar şi loialitatea faţă de

sistem şi o moralitate exemplară.

Ca structuri specializate, FOS au rolul de

a executa rapid şi discret acţiuni decisive pe

teritoriul naţional sau în afara acestuia, sta-

bilite de conducerea politică, în scopul des-

curajării sau neutralizării acţiunilor ostile la

adresa intereselor politico-militare ale

României. În principiu, în funcţie de situaţia

strategică, misiunile FOS româneşti vor fi

cele specifice şi celorlalte forţe similare din

cadrul armatelor membre NATO, respectiv:

cercetarea specială, acţiunile directe, asis-
tenţa şi sprijinul în ţară şi străinătate şi
lupta împotriva terorismului.

Participarea la misiuni în TO Afganistan

a început în luna aprilie 2006, fiind legifer-

ată printr-o hotărâre CSAT de la sfârşitul

anului 2005. Prezenţa militarilor din FOS în

TO Afganistan, destul de puţin mediatizată

până la transmiterea unor reportaje „de

război” realizate de echipa „Realitatea TV”

compusă din Adelin Petrişor şi Dan Gecui,

în cursul anului 2009, a generat aprecieri

deosebite cu privire la profesionalismul şi

dăruirea în luptă a operatorilor noştri. În TO,

structurile FOS îndeplinesc misiuni speci-

fice de asistenţă militară specială şi sprijin

acordat Forţelor Naţionale de Securitate

Afgane, respectiv de cercetare specială,

căutare-salvare în luptă şi acţiuni directe, in-

clusiv de combatere a terorismului şi insur-

genţei.

Dincolo de spectaculosul titlului folosit

de reporterii speciali, acela de „Vânători de
talibani”, FOS din Armata României îşi fac

datoria cu onoare, eroism şi profesionalism,

în strictă conformitate cu mandatul naţional

şi misiunile primite de la comandantul

forţei. Mesajele de apreciere formale şi in-

formale primite de la aliaţi şi faptul că
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această unitate este cea mai decorată unitate

din Armata României spun foarte mult des-

pre aceşti luptători din umbră, extrem de

modeşti, a căror experienţă de luptă în-

tregeşte pregătirea multilaterală dobândită

la antrenamente.

Specificul misiunilor şi faptul că marea

majoritate sunt ordonate direct de coman-

dantul forţei (COMISAF) arată profesiona-

lismul, dăruirea şi încrederea de care se

bucură militarii noştri în rândul aliaţilor.

Faptul că ofiţeri români din FOS au planifi-

cat şi condus acţiuni complexe, de nivel 2,

ale unor detaşamente multinaţionale de

peste 200 de luptători, constituie exemplul

perfect pentru a ilustra profesionalismul şi

încrederea de care ne bucurăm în rândul ca-

marazilor de arme.

FOS din Armata României au plătit şi

tribut de sânge în acest TO. La 03.04. 2009,

orele 03.00, un detaşament FOS românesc a

primit ordin să acţioneze ca Forţă de reacţie
imediată (Quick Reaction Force - QRF)

pentru eliminarea unui grup de insurgenţi

puternic înarmaţi care fuseseră blocaţi

într-o locaţie din districtul Baraki Barak,

provincia Logar, în una din miile de clădiri

specifice Afganistanului, un aşa-zis palat

(qualat), înconjurată cu zid realizat din

pământ bătătorit, de peste 4 metri şi gros de

50-60 centimetri. Este de remarcat aici

rezistenţa deosebită a acestui zid de pământ,

care datorită căldurii ajunge să aibă propri-

etăţile ceramicii, deci o rezistenţă deosebită

la gloanţe, indiferent de calibru.

Pe timpul acţiunilor directe ale QRF, co-

mandantul detaşamentului românesc, eroul
maior post mortem Tiberiu Marcel PETRE,

aflat în fruntea subordonaţilor, a fost lovit

de focul inamicului, fiind rănit grav. O altă

dovadă de apreciere a partenerilor faţă de

profesionalismul operatorilor români l-a

constituit decizia comandantului acţiunii de

a nesocoti propriile proceduri de operare şi

de a folosi elicopterul de sprijin cu foc, de

tip AH-64 Apache, pentru a-l evacua pe

ofiţerul nostru de urgenţă la spital. Din pă-

cate acesta şi-a pierdut viaţa în urma rănilor

primite.

Misiunile de luptă într-un TO implică

riscuri asumate ale forţelor participante, mai

mare sau mai mic, în funcţie de locaţie şi de

tipul misiunii. Nivelul de risc asumat de

către FOS, indiferent de ţara de origine, este

mai ridicat comparativ cu cel al forţelor con-

venţionale, datorită specificului misiunilor

şi tipologiei operaţiilor speciale, de nivel 0,

1 sau 2. Nivelul de pregătire performant al

acestor forţe de elită nu diminuează cu

nimic aceste riscuri. Asumarea în cunoştinţă

de cauză a acestora face parte din „meserie”

şi este unul din „motoarele” care determină

participarea la misiune, alături de experienţa

militară dobândită şi de partea materială,

care oricum nu acoperă aceste riscuri.

Opiniile exprimate în ultima perioadă în

mass-media, referitoare la voluntariatul mi-

litarilor noştri strict pentru bani nu au

acoperire în realitate, cu siguranţă nu la

nivelul structurilor FOS. Din păcate, cei

care sunt plătiţi, tot din bugetul armatei,

pentru a contracara aceste opinii nu au

făcut-o.

Încheiem prin a exprima câteva idei des-

pre viitor. Deşi nu putem aborda în acest

forum probleme legate de operaţiile în curs,

la nivel conceptual putem defini câteva linii

directoare care să se transforme ulterior în

obiective şi programe de instruire.

În primul rând se impune elaborarea şi

trecerea prin „furcile caudine” ale sis-

temului a unei Legi a forţelor pentru oper-
aţii speciale. Acest demers legislativ va

trebui să acopere toate „petele albe”, adică

toate tipurile de misiuni posibile pe care

le-ar putea îndeplini FOS, de la combaterea

narcoticelor la sprijinul acţiunilor de nepro-

liferare. De asemenea, opinăm că este nece-

sar să acopere partea privind sprijinul

logistic şi financiar, inclusiv posibilitatea de

a efectua achiziţii directe de armament,

echipament specific şi tehnică de luptă, după

modelul statelor cu mai multă experienţă în

domeniu. Opinăm că acest proiect de lege

va trebui să cuprindă precizări privind posi-

bilitatea desfăşurării de acţiuni sub

acoperire sau protecţia acordară de stat în

cazul capturării pe timpul desfăşurării misi-

unilor specifice. În acest sens solicităm spri-

jinul tuturor celor care au o opinie în

domeniu şi care doresc să-şi aducă con-

tribuţia.

În al doilea rând trebuie să acordăm

mult mai multă atenţie pregătirii ultra-

specializate a operatorilor FOS, de la cursul

de sniper la pregătirea metodică în vederea

îndeplinirii misiunii de asistenţă, de la acţi-

unile directe la paraşutările HAHO, noaptea,

cu toate materialele necesare pentru în-

deplinirea misiunii.

În domeniul instruirii trebuie să facem

mai mult pentru introducerea unui sis-

tem de evidenţă şi recertificare a diferitelor

categorii de instrucţie sau cursuri de spe-

cializare, pentru a asigura, pe de o parte, o

nivelare pozitivă a instrucţiei şi pe de altă

parte o continuă perfecţionare la nivelul de-

taşamentelor.

Apoi, nu trebuie să uităm că misiunile

de combaterea insurgenţei (Coun-
terinsurgency Operations - COIN), specifice

pentru TO Afganistan, constituie doar o

parte din misiunile pentru care ne pregătim

cu toţii. În acest sens, opinăm pentru plani-

ficarea unor exerciţii tactice cu scenariu

complex şi acţiuni de luptă „clasice”, speci-

fice problemelor de apărare naţională.

Considerăm că, pentru motivarea ope-

ratorilor FOS şi nu numai, este nece-

sară recunoaşterea diferitelor specializări

prin introducerea unor însemne distinctive,

care să fie purtate atât la uniforma de in-

strucţie cât şi la cea de oraş. Acestea vor

constitui un element motivaţional puternic

pentru tot personalul FOS, aşa cum se în-

tâmplă şi în statele cu tradiţie în domeniu.

Nu în ultimul rând, suntem partizanii

unei mai bune gestionări a lecţiilor

identificate şi a celor învăţate. În acest sens

nu s-au făcut cele necesare constituirii aces-

tei baze de date, atât la nivel unitate cât şi

centralizat. Experienţa dobândită în TO tre-

buie să se transfere de la o structură la alta

nu numai informal, prin discuţii şi „poveşti

din TO”, ci mai ales la nivel instituţiona-

lizat, pentru a ne asigura că erorile de proce-

dură care duc la pierderea unor camarazi nu

se mai repetă. Şi în acest domeniu dar şi în

toate cele menţionate mai sus Centrul de in-

struire pentru operaţii speciale „Grigore

Baştan” are un rol hotărâtor. Sarcina primor-

dială a acestei instituţii, alături de cea a

structurilor C2 ierarhice nu este numai una

formală ci mai ales de a asigura un nivel de

instruire ridicat, implicit îndeplinirea misiu-

nilor încredinţate şi mai ales supravieţuirea

în TO.

Să ne întrebăm cu toţii, oare am făcut
tot ce ne-a stat în putere pentru a ne achita
de această sarcină?

1 General dr. Mircea MUREŞAN, în di-

sertaţia cu tema „Războiul viitorului şi vi-

itorul războiului”, susţinută cu prilejul

primirii în rândul membrilor titulari ai Aca-

demiei Oamenilor de Ştiinţă din România,

Bucureşti, 12 octombrie 2005.
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Consideraţii privind locul şi rolulConsideraţii privind locul şi rolul
trupelor române de paraşutiştitrupelor române de paraşutişti
în cadrul sistemului de securitateîn cadrul sistemului de securitate
şi apărare colectivăşi apărare colectivă

Deşi ponderea lor s-a redus considerabil în procesul de res-

tructurare a forţelor armate, trupele de paraşutişti vor continua

să deţină un rol important în desfăşurarea acţiunilor militare vi-

itoare. Locul acestora pe timp de pace şi în situaţii de criză

rămâne în continuare în cadrul forţelor active (operaţionale), însă

prin natura structurilor, dotare şi pregătire ele pot fi întrebuinţate

şi în misiuni de supraveghere şi avertizare timpurie, precum şi în

cadrul structurilor multinaţionale pentru prevenirea conflictelor,

gestionarea crizelor şi alte misiuni

internaţionale sub egida ONU,

NATO sau UE. Astfel, vor putea

oferi organelor de decizie

politico-militară posibilitatea de a

apela la ele pentru îndeplinirea

unor misiuni dintre cele

mai diferite, operaţiile

aeropurtate rămânând

în continuare de

maxim interes. Nu

lipsite de impor-

tanţă sunt şi opera-

ţiile de stabilitate

şi menţinere a

păcii, precum şi

de combatere a

terorismului.

În operaţie,

locul trupelor de

paraşutişti este de

regulă în cadrul

forţelor de angajare

imediată sau ulterioară,

constituite ca „forţă

aeropurtată” pentru exe-

cutarea misiunilor speci-

fice în adâncimea

dispozitivului inamic,

independent sau în co-

operare cu celelalte

forţe, precum şi în re-

zerva de forţe, în mă-

sură să execute

misiunile specifice

acesteia.

Forţele aeropurtate sunt special organizate, echipate şi instru-

ite pentru transportul prin paraşutare, debarcare sau combinat,

într-un raion/zonă, în scopul cuceririi obiectivelor printr-o acţi-

une aeropurtată sau executării unor acţiuni speciale. Ele pot în-

deplini misiuni strategice, operative sau tactice.

În accepţiunea specialiştilor militari, operaţia aeropurtată este

o operaţie întrunită care implică deplasarea aeriană a trupelor în

zona obiectivului. Forţele angajate pot fi o combinaţie de trupe

paraşutate şi trupe debarcate, iar tipul aeronavelor de transport va

fi determinat în funcţie de misiunea şi situaţia dată. Forţele lup-

tătoare îşi pot asigura singure sprijinul pentru operaţiile pe ter-

men scurt sau operaţia poate impune necesitatea unor unităţi

suplimentare de sprijin de luptă şi logistic. Succesul operaţiilor

aeropurtate depinde de: capacitatea aeronavelor de transport,
asigurarea supremaţiei aeriene de-a lungul traiectului de zbor
şi în raioanele de paraşutare, capacitatea de reaprovizionare ul-
terioară, realizarea surprinderii şi riposta inamicului şi posibil-
ităţile de transport avute la dispoziţie (autovehicule şi eventual
elicoptere).

Conform ultimelor delimitări conceptuale, specialiştii militari

avansează următoarea tipologie a operaţiilor aeropurtate:

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

Colonel dr. Mircea TĂNASE
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Motto:

„Paraşutistul nu este un soldat ca oricare. El
este mai bine antrenat, mai bine încadrat, mai
bine echipat, mai bine pregătit pentru cele mai
crâncene lupte. După iniţierea în zbor şi după
primirea insignei, el aparţine de acum unui ordin
militar, aproape religios. Între cer şi pământ,
spânzurat de suspantele sale, timp de câteva
clipe, el va fi fiul lui Icar, mai înainte de a-şi ter-
mina zborul printr-o rostogolire pe acest biet

pământ. Nu, el nu va mai fi acelaşi, nu din
cauza ţinutei mozaic sau din cauza beretei
roşii, ci pentru că, în timpul zborului, el va
primi binecuvântarea cerului şi va fi marcat
până la sfârşitul zilelor sale de această

binecuvântare, pe care în mod instinctiv o va
căuta şi o va regăsi şi la alţi colegi de arme,
chiar dacă sunt adversari”.

Jean Lartéguy



CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”

a) ocuparea/cucerirea şi menţinerea unor obiective; forţele

aeropurtate pot fi folosite pentru capturarea şi ocuparea/cucerirea

obiectivelor şi menţinerea lor, caz în care vor fi reîntărite sau în-

locuite de către alte tipuri de forţe;

b) interzicerea unor raioane/zone; aceste acţiuni au ca scop

prevenirea sau împiedicarea accesului inamicului într-un anumit

raion/zonă; terenurile greu accesibile, dens împădurite sau acci-

dentate care împiedică mobilitatea în afara drumurilor sunt mai

potrivite pentru acest tip de acţiuni;

c) raidurile aeropurtate; raidul aeropurtat este o acţiune tac-

tică sau strategică de scurtă durată, caracterizată prin îndrăzneală

de concepţie şi execuţie. Raidurile pot fi executate pentru a dis-

truge instalaţiile sau poziţiile inamicului, pentru a-i captura per-

sonalul, pentru a-l hărţui sau a-i dezorganiza acţiunile. Din cauza

dificultăţilor de control şi sprijin logistic, operaţiile de acest gen

sunt, de obicei, limitate ca dimensiuni.1

Scopul operaţiilor aeropurtate poate fi: culegerea informaţi-

ilor din teritoriul ocupat de inamic; executarea raidurilor asupra

comandamentelor, statelor majore, a poziţiilor de sprijin cu foc,

a liniilor de comunicaţii şi informatică, a instalaţiilor logistice

şi administrative ale inamicului; ocuparea şi menţinerea

punctelor cheie din teren până la joncţiunea cu forţele care

acţionează la sol; întărirea forţelor aflate la sol, încercuite; exe-

cutarea unor atacuri în adâncimea dispozitivului inamicului

sau izolarea re-zervelor acestuia, în combinaţie cu acţiunile ofen-

sive desfăşurate de către forţele care acţionează la sol; acoperirea

unui flanc sau a unei posibile căi de apropiere a inamicului,

crearea unei stări de insecuritate în zonele din adâncimea dis-

pozitivului inamicului2.

Manevra pe verticală, ca principală formă de manevră, atât

în operaţiile ofensive, cât şi în cele de apărare, executată de către

grupări aeropurtate sau aeromobile, în scopul asigurării obiec-

tivelor operaţiei, prin cucerirea şi menţinerea unui spaţiu până la

joncţiunea cu trupele proprii3, reclamă întrebuinţarea trupelor

aeropurtate şi dotarea lor la un nivel corespunzător îndeplinirii

unor misiuni extrem de complexe, dar care nu pot fi transferate

nici unei alte categorii de forţe.

Trupele de paraşutişti vor materializa manevra pe verticală

independent sau în cooperare cu alte forţe, vor iniţia, amplifica

şi gestiona operaţiile în spaţiul terestru controlat de inamic şi

uneori în cel controlat de trupele proprii. Ele pot executa cu suc-

ces toată gama de misiuni specifice, acţionând independent sau

în cooperare cu alte mari unităţi şi unităţi din Forţele Terestre,

Aeriene sau Navale, pentru îndeplinirea scopurilor operative sau

strategice (inclusiv în cadrul operaţiilor militare multinaţionale).4

Datorită posibilităţilor specifice de întrebuinţare în operaţii şi a

manevrabilităţii deosebite de care dispun, trupele de paraşutişti

pot fi întrebuinţate cu succes la operaţii multinaţionale de sta-

bilitate pe timp de pace, în situaţii de criză, război sau post-con-

flict. Atât operaţiile de impunere de sancţiuni, cât şi

demonstraţiile de forţă sunt operaţii de stabilitate la care Armata

Română, implicit şi unităţile şi subunităţile de paraşutişti, pot

lua parte în baza statutului României de stat membru NATO şi a

acordurilor la care este membră.

Constituirea, în 2004, a primei structuri de Forţe Speciale în

Armata României şi transformarea, în august 2005 a Şcolii de

Aplicaţie pentru Paraşutişti în Şcoala de Aplicaţie a Forţelor pen-

tru Operaţii Speciale (din 2008, Centrul de Instruire pentru Op-

eraţii Speciale), vin să confirme atenţia acordată acestor forţe,

care vor duce mai departe şi vor valorifica la un nivel superior

potenţialul şi experienţa acumulată pe parcursul a aproape şapte

decenii de existenţă în Armata României. Noile specialităţi mili-

tare apărute pe eşicherul instituţiei, cu specificul şi particulari-

tăţile fiecăreia, sunt coagulate de acest simbol comun: cupola de
mătase a paraşutei. Calităţile de excepţie ale luptătorului

paraşutist îi conferă capabilitatea de a face faţă tuturor solici-

tărilor câmpului de luptă modern, indiferent că activează în

structurile de paraşutişti, cercetare, forţe speciale sau informaţii

militare.

Bibliografie:
1 ***F.T.-1.2, Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre,

Bucureşti, 2006, p.128;
2 ***Ibidem, pp. 127-129;
3 ***F.T.- 1, Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, Bucureşti,

2006, p. 60;
3 Colonel Mateescu Gheorghe, Materializarea manevrei pe

verticală în operaţiile forţelor terestre (operaţiile aeropurtate),
editată de Şcoala de Aplicaţie pentru Paraşutişti, Buzău, 2003,

pp.18-19.
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OOOOppppeeeerrrraaaaţţţţ iiii aaaa   BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrroooossssssssaaaa::::
realizarea inducerii în eroarerealizarea inducerii în eroare
la nivel strategicla nivel strategic

Realizarea surprinderii adversarului în luptă a suscitat şi continuă să

suscite un interes deosebit din partea comandanţilor, de la toate

nivelurile, în timpul operaţiilor militare. Dar, înfăptuirea sa implică mai

mult decât implementarea unor măsuri draconice de securitate pentru

prevenirea scurgerilor de informaţii către adversar. Presupune, de

asemenea, înşelarea adversarului cu privire la momentul, locul sau

natura operaţiilor, iar, în acest scop, planificarea operaţională trebuie

îmbinată cu măsuri ingenioase de inducere în eroare. Rolul lor este de

a influenţa modul de gândire a factorilor de decizie politico-militari sau

a analiştilor aflaţi în serviciul acestora prin crearea unei imagini denatu-

rate asupra realităţii, în urma punerii în aplicare a unei stratageme. 

Sun Tzu este unul dintre primii şi cei mai cunoscuţi promotori ai

folosirii inducerii în eroare.  Acum mai bine de două milenii, în scrierile

sale recomanda comandanţilor folosirea simulării şi disimulării pentru

a obţine victoria împotriva adversarului. Folosită cu măiestrie, arta in-

ducerii în eroare poate constitui un multiplicator de putere, care să ducă

la crearea unui raport favorabil de forţe pentru cel care o iniţiază. De

aceea un bun comandant este acela care reuşeşte să creeze în rândul ad-

versarului impresia că este slab atunci când este puternic, că este gata

atunci când nu este, că este departe când este aproape, iar când este de-

parte că este mai aproape decât crede el. 

Cu toate că de la momentul apariţiei cărţii sale, „Arta războiului”,

inducerea în eroare a evoluat, iar metodele s-au diversificat direct pro-

porţional cu dezvoltarea tehnologică, se pare că principiile generale care

o guvernează rămân încă valabile. Acest fapt a fost demonstrat, odată

în plus, de modul în care Germania hitleristă a reuşit surprinderea strate-

gică a Uniunii Sovietice în vara anului 1942, deşi intenţiile lui Hitler cu

privire la extinderea spre Est nu erau o necunoscută pentru Stalin şi fac-

torii de decizie politico-militari sovietici. 

Lucrarea de faţă îşi propune examinarea factorilor care au contribuit

la obţinerea unui succes iniţial atât de mare al Operaţiei Barbarossa

(Unternehmen Barbarossa) încât i-a uimit nu doar pe factorii de decizie

sovietici, dar şi pe Hitler însuşi. Pentru a realiza acest obiectiv, voi în-

cepe prin a stabili ce este şi pe ce se bazează inducerea în eroare. În

continuare, folosind cadrul conceptual dezvoltat de Barton Whaley, voi

examina modalităţile prin care Hitler a reuşit să ascundă cu măiestrie

momentul declanşării ostilităţilor, făcându-l pe Stalin să creadă că ger-

manii nu erau pregătiţi de invazie în vara anului 1941. Analiza se va

concentra pe examinarea evenimentelor ce au precedat asaltul iniţial

din dimineaţa zilei de 22 iunie 1941, prin prisma a nouă elemente iden-

tificate de profesorul Whaley: model, jucători, intenţie, câştig, loc, timp,

putere, stil şi canal de propagare1. În final, vom verifica ce metode de

simulare-disimulare au fost preferate de germani pe timpul operaţiunii

Barbarossa, precum şi modul în care aceştia au manipulat limitările

reprezentate de înclinările fiinţei umane, intensificând astfel succesul

operaţiunii de inducere în eroare.

Dar, pentru început, să vedem ce este inducerea în eroare şi cum o

putem caracteriza. Jajko o defineşte ca fiind o tehnică „intenţionată,

care slujeşte unui scop precis, calculată şi premeditată în toate pri-

vinţele”, care trebuie „sprijinită pe tot parcursul desfăşurării ei prin in-

tegrarea voită a planului de securitate, a planului de ascundere, a

programului de combatere a culegerii de informaţii şi o continuă

culegere şi analiză a datelor şi informaţiilor specifice necesare în-

deplinirii misiunii”. Punerea ei în aplicare implică modificarea caracte-

risticilor distinctive ale obiectului sau evenimentului, astfel încât

adversarul să obţină o imagine distorsionată a realităţii. În acest scop,

este foarte important ca cel care desfăşoară operaţii de inducere în

eroare să cunoască modul de gândire a factorilor de decizie ai adver-

sarului şi a analiştilor acestora. Însă, cel mai important aspect al acestui

proces şi condiţia implicită pentru realizarea succesului este „capaci-

tatea sa de a putea fi negat în permanenţă” pe timpul şi după desfăşu-

rarea evenimentului. 

Inducerea în eroare strategică este acţiunea intenţionată de a provoca

adversarului un fals sentiment de încredere, în scopul de a-l păcăli şi

încurca în vederea realizării unor interese strategice. Iar pentru a se în-

cadra la acest nivel, desfăşurarea operaţiei trebuie să se încadreze în

unul din următoarele criterii elaborate de Sherwin şi Whaley: „(1) să

fie acţiunea care declanşează un război; (2) să urmărească deschiderea

unui nou front sau teatru de operaţii; (3) să fie un nou atac sau o ofen-

sivă pe un front existent dar inactiv”. Ea urmăreşte împrăştierea

resurselor inamicului în direcţii greşite care să permită iniţiatorului nu

doar realizarea surprinderii ci şi exploatarea rezultatelor acesteia. Cu

toate acestea, inducerea în eroare strategică nu trebuie confundată cu

propaganda sau dezinformarea. 

În continuare, vom examina contextul politico-militar în care s-a

desfăşurat planificarea Operaţiei Barbarossa, prin prisma celor nouă

categorii, care în opinia autorului lor sunt singurele prin care iniţiatorul

inducerii în eroare îşi poate disimula acţiunile. 

Intenţiile lui Hitler de a duce un război împotriva Uniunii Sovietice

nu erau o noutate pentru nimeni, cu atât mai puţin pentru Stalin. Ele

s-au conturat treptat încă din 1924 şi au fost reflectate cu claritate în

cartea sa Mein Kampf. Se disting cu precădere doi factori care l-au in-

fluenţat să pornească un război împotriva Rusiei. Pe de o parte, Hitler

percepea Rusia ca teritoriul perfect pentru spaţiul vital (Lebensraum) al

celui de-al Treilea Reich, iar pe de altă parte, el dorea „distrugerea cen-

trului comunismului mondial”. Astfel că, orice acţiune ulterioară trebuie

interpretată prin prisma acestor două aspecte. 

Punând în balanţă plusurile şi minusurile intrării în război cu Rusia,

Hitler a realizat că pe termen lung o amânare nu i-ar fi avantajoasă. Da-

torită creşterii economice susţinute a Rusiei orice amânare însemna mai
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mult timp pentru consolidarea capacităţilor militare şi economice ale

acesteia, iar pentru a o putea înfrânge ar fi fost nevoie de un aport de

resurse suplimentare de care Germania nu dispunea. Mai mult decât

atât, Rusia putea constitui sursa atât de necesară de materii prime pentru

continuarea războiului în vest. Punctul de cotitură l-a constituit in-

vadarea de către URSS a Finlandei şi României cumulate cu moderni-

zarea susţinută şi continuă, în paralel cu reorganizarea forţelor Armatei

Roşii pe parcursul anului 1940. În acel moment, Hitler a realizat că peri-

colul din est era cu mult mai mare decât acela exercitat de Marea Bri-

tanie în vest, aşa că pe 18 decembrie 1940 el a emis către Înaltul

Comandament al Forţelor Armate Directiva nr. 21 pe care a denumit-o

codificat „Cazul Barbarossa”.

Înţelegând că succesul Blietzkrieg-ului repurtat împotriva vecinilor

săi vestici nu va putea fi repetat identic pe frontul de est, Hitler a decis

să încerce o nouă strategie. Aceasta se baza pe o îmbinare ingenioasă

între acţiunile planificate, diplomaţie şi propaganda activă, la care s-a

adăugat exploatarea oportunităţilor ivite în urma contextului politic fa-

vorabil. Ceea ce surprinde oarecum este faptul că startul procesului de

inducere în eroare a fost dat de două evenimente neintenţionate, şi

anume: semnarea pactului de neagresiune în august 1939 şi războiul

împotriva Marii Britanii. În final, ele au dus nu doar la eliminarea

oricărei temeri a Rusiei privind o invazie germană în 1941, ba chiar mai

mult, a determinat elita politică sovietică să creadă că o poate prezice

cu exactitate, iar aceasta nu putea avea loc mai devreme de începutul

verii lui 1942.

Pactul Ribbentrop-Molotov a acţionat atât ca motiv, cât şi ca re-

stricţie pentru factorii de decizie din Rusia şi în special pentru Stalin,

care dispunea de o putere absolută la acel moment.2 Prin acţiunile diplo-

matice întreprinse până la începutul lui 1941, germanii au reuşit să

convingă elitele politice din Rusia că puteau colabora în limitele pactu-

lui existent. De frică să nu pună în pericol acordul şi să dea germanilor

motiv să desfăşoare acţiuni represive, Stalin a evitat să ia orice măsuri

preventive chiar în condiţiile în care germanii erau cei care îl încălcau

în mod flagrant. Este edificator comunicatul agenţiei TASS publicat în

ziarul Pravda din 14 iunie 1941 care preciza că „în conformitate cu in-

formaţiile de care dispune Uniunea Sovietică, Germania îndeplineşte

condiţiile pactului de neagresiune sovieto-german la fel de scrupulos

ca şi Uniunea Sovietică. În acest sens, în opinia cercurilor sovietice,

zvonurile potrivit cărora Germania intenţionează să încalce pactul şi să

atace URSS sunt nefondate”.

Campania din vest împotriva Marii Britanii a constituit un element

major care l-a făcut pe Stalin să creadă că Hitler nu este interesat în de-

schiderea unui nou front. În viziunea sa, Germania era incapabilă să

lupte pe două fronturi, iar violările spaţiului aerian sovietic de aviaţia

germană (Luftwaffe) constituiau doar modalităţi prin care Hitler exercita

o presiune psihologică menită să-i determine pe sovietici la unele con-

cesii. Implicarea forţelor germane în operaţii cum ar fi Seelöwe (Leul de

mare - septembrie 1940), Harpune (Harponul - mai 1941), Haifisch
(Rechinul - aprilie 1941), cuplate cu asidua campanie de bombardament

împotriva Marii Britanii pe timpul iernii 1940-1941, a creat impresia

unei invazii germane iminente a Insulelor Britanice. În plus, alte operaţii

desfăşurate în vest, Felix şi Attila, ca şi cele desfăşurate în Balcani,

Alpenveilchen (Violeta de munte), Merkur (Mercur) şi Mariţa, au con-

tribuit la completarea imaginii privind hotărârea germanilor de a învinge

trupele britanice.

În plus, evenimente neplanificate precum lovitura de stat din Iu-

goslavia au creat condiţiile favorabile redislocării unor efective supli-

mentare către Balcani fără a stârni mari semne de întrebare în rândul

serviciilor de informaţii şi a analiştilor militari sovietici. Înlocuirea gu-

vernului pro-nazist cu unul neutru i-a oferit lui Hitler pretextul şi

acoperirea ideală pentru a trimite mai multe trupe care să reinstaureze

autoritatea sa în regiune. Astfel, concentrarea germană din Polonia, Un-

garia şi România au fost mascate sub pretextul înfrângerii trupelor bri-

tanice din Balcani şi din jurul Mării Mediterane. 

Prin implicarea în toate aceste operaţii de mică amploare, Hitler a

reuşit să îşi consolideze treptat poziţia în regiune fără a stârni suspici-

unea lui Stalin. Important de menţionat aici este faptul că toate eveni-

mentele din zona Mării Mediterane şi a Mării Negre s-au desfăşurat pe

o perioadă relativ lungă de timp şi au precedat cu mult orice planificare

operaţională pentru  Operaţia Barbarossa3. Astfel că, ulterior, chiar

când dovezile erau evidente în iminenţa unei invazii germane, Stalin

nu a putut crede în fezabilitatea planului şi l-a respins ca o provocare a

britanicilor şi americanilor menită să atragă Rusia în război.

Când concentrarea de forţe nu a mai putut fi ascunsă sau pusă pe

seama simplei intenţii de a acoperi frontiera estică, aşa cum a fost în

cazul Poloniei unde mai mult de o treime din trupe au fost campate;

propaganda germană a sugerat că se datora „unei mai uşoare cazări a

trupelor şi pentru a preveni crizele datorate lipsei alimentelor”.

În etapele următoare, pentru a preveni orice scurgere de informaţii,

Comandamentul Suprem German/Oberkommando der Wehrmacht
(OKW) a dus o dublă inducere în eroare, care viza deopotrivă propriile

trupe cât şi analiştii militari sovietici. Soldaţilor li se predau cunoştinţe

despre limba engleză şi geografia Marii Britanii, prin mesaje secrete

clasificate „se cereau militari care să aibă cunoştinţe de limba engleză”,

iar exerciţiile de îmbarcare şi toate celelalte activităţi desfăşurate de

trupe au indus ideea că ei se pregăteau să lupte împotriva britanicilor.

Chiar şi ambasadorul german în Rusia şi-a jucat rolul său în acest pro-

ces, deoarece el l-a informat pe Stalin despre situaţia trupelor din zonă,

punând accent pe faptul că zona era propice fiind departe de pericolul

britanic şi a faptului că totul era o inducere în eorare care avea să cul-

mineze cu o invazie a insulelor britanice.

Pentru a explica numărul mare de militari din est, versiunea oficială

prezentată de germani era că soldaţii în vârstă erau demobilizaţi şi în-

locuiţi de trupe mai tinere. Informaţia era credibilă deoarece tranzitul

trupelor era desfăşurat într-un ritm constant şi cu restricţii de comuni-

caţii ceea ce a lăsat impresia unui tranzit normal. Mai mult decât atât,

diviziile desfăşurate în est nu au fost împinse către frontieră, ci au fost

păstrate la o distanţă considerabilă, iar aceasta a fost protejată doar de

forţe de infanterie uşoară. Astfel că, la mijlocul lunii aprilie, 230 de km

de frontieră erau păzţi de patru divizii de infanterie creând iluzia unei

„scene de pace la frontieră”. Mai mult decât atât, un alt factor important

care a contribuit la succesul general al inducerii în eroare a fost planul

desfăşurării de trupe. OKW a întârziat desfăşurarea trupelor până în ul-

timul moment, astfel că „96 de divizii de infanterie din primul eşalon

au ocupat raioanele lor de adunare în apropierea frontierei cu douăzeci

de zile înainte de atac”, în timp ce trupele suplimentare compuse din

31 de divizii Panzer şi infanterie mecanizată cu doar patru zile înainte.

Cele mai multe manevre de trupe au fost executate pe timpul nopţii, pe

timpul zilei acestea fiind ascunse în păduri şi restricţionându-se orice

contact cu populaţia civilă.

În plus, la realizarea inducerii în eroare tactice şi diplomatice un rol

foarte important a fost jucat de propagandă. Începută chiar dinainte de

începerea concentrării în Polonia, propaganda a jucat un rol crucial în

menţinerea imaginii de normalitate până în apropierea momentului de-

clanşării invaziei atât în interiorul cât şi în exteriorul ţării, ascunzând in-

tenţiile reale ale Germaniei. Acţiunile au variat de la răspândirea de

zvonuri în ţară, printre civili, despre bunele relaţii ruso-germane, până

la măsuri concrete, cum ar fi articolul lui Goebel: Creta ca model, pu-

blicat în ziarul Partidului Naţional Socialist. Articolul a avut intenţie de

a crea impresia că Marea Britanie „va avea soarta Cretei în următoarele

luni”. Curând, după ce prima ediţie ce conţinea articolul a fost scoasă

pe piaţă, a fost retrasă rapid pentru a crea impresia unei scurgeri nein-

tenţionate, dar nu înainte de a se asigura că, un număr de copii „au ajuns

în posesia corespondenţilor de presă străini”. 

Pentru a crea o imagine unitară a acţiunilor germane, pe timpul

punerii în aplicare a planului de inducere în eroare, serviciul de propa-

gandă al OKW a lucrat în strânsă colaborare cu Grupul de Informaţii

Externe (Amtsgruppe Ausland) al Abwehr-ului şi au pus la punct o va-

rietate de canale ce puteau fi exploatate, cum ar fi: radioul, zvonurile,

ordine trimise la trupe, pregătiri pentru recepţii de stat şi comunicate

de presă. În felul acesta, Stalin a fost supus în permanenţă unui flux in-

formaţional care să-i alimenteze părerile personale şi neîncrederea faţă

de Marea Britanie şi SUA. Astfel că toate avertismentele britanice tri-

mise de Churchill sau de agenţi ai serviciilor de informaţii au fost igno-

rate ca provocări avâns drept scop subminarea Pactului de neagresiune

şi de a atrage Uniunea Sovietică în război.

O parte semnificativă a procesului de inducere în eroare a fost jucat

de perioada de timp aleasă pentru derularea operaţiilor. Astfel că, deşi

termenul limită ales iniţial pentru îndeplinirea planului a fost 15 mai

1941, datorită evenimentelor din Iugoslavia, ca şi iarna deosebit de grea

ce a lovit Germania în acel an, a forţat Înaltul Comandament German

să-l amâne pentru 22 iunie. Data nu a fost aleasă întâmplător. În afară
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de faptul că este prima zi de vară şi trupele dispuneau de 18 ore de lu-

mină pentru a desfăşura acţiuni militare, era duminică şi „doar puţini

ofiţeri de rang inferior erau la serviciu la comandamentele superioare şi

un număr semnificativ de militari aveau să fie plecaţi în învoire pe du-

rata sfârşitului de săptămână”. 

Datorită mizei mari a acestei operaţii, Hitler a preferat să-şi camu-

fleze efectivele reale desfăşurate, prin implicarea diviziilor sale în di-

verse operaţii de mică amploare împotriva trupelor britanice, care să-i

inducă lui Stalin ideea falsă a unei armate germane foarte dispersate.

Astfel că, deşi cele mai multe din operaţiile planificate şi desfăşurate în

zona Balcanilor şi a Mării Mediterane păreau că distrag efective impor-

tante, erau în fapt operaţii complementare menite să asigure succesul

Operaţiunii Barbarossa. 

În ceea ce priveşte stilul folosit de planificatorii germani, se remarcă,

în primul rând, prin faptul că a pus accent pe captarea atenţiei analiştilor

politico-militari sovietici spre rivalitatea dintre Germania şi Marea Bri-

tanie. Înaltul Comandament German a reuşit să-l convingă pe Stalin că

sporirea efectivelor de la frontiera cu Rusia era doar un alt subterfugiu

folosit de Hitler şi prin care acesta dorea să sporească presiunea asupra

factorilor de decizie sovietici şi să obţină alte concesii. De asemenea,

este de remarcat ritmul lent de redesfăşurare a trupelor de pe frontul de

vest pe cel de est, combinat cu măsuri severe de restricţionare a trafi-

cului radio pentru a reduce amprenta electronică. Prin aceasta s-a creat

impresia unei redesfăşurări în limite normale, cel puţin în primele luni.

În continuare, vom evidenţia rolul disimulării şi simulării pe timpul

Operaţiei Barbarossa. După cum afirma profesorul Whaley, există doar

trei modalităţi de disimulare, prin care lucrurile sau faptele sunt ascunse,

şi trei modalităţi de simulare, prin care ele sunt arătate. Cele trei pro-

cedee prin care lucrurile reale sunt ascunse sunt: mascarea (masking),

reambalarea (repacking) şi orbirea (dazzling), în timp ce echivalentele

lor prin care lucrurile sunt arătate sunt: imitarea (mimicking), inventarea

(inventing) şi momirea (decoying). Dată fiind magnitudinea operaţiei

şi resursele limitate la dispoziţie, nu vom încerca nici să clasificăm

tehnicile de inducere în eroare folosite de germani pentru a deruta fac-

torii de decizie sovietici în funcţie de importanţa lor, nici să realizăm o

listă detaliată cu modul lor de aplicare în fiecare din operaţiile desfăşu-

rate, deoarece ar fi o sarcină mult prea dificilă. În schimb, vom evidenţia

acţiunile generale aşa cum au fost ele aplicate la întreaga operaţie şi

modul lor de aplicare pe timpul desfăşurării acţiunilor militare.

Prima metodă pe care o vom aborda este mascarea. Aceasta este de-

dicată pentru „a ascunde ceva ce există şi a-l face invizibil”. Hitler a

folosit-o intens atât la nivel militar cât şi diplomatic pentru a-şi ascunde

adevăratele intenţii. Pe timpul redislocării trupelor de pe frontul de vest

pe cel de est, pentru a ascunde deplasarea şi prezenţa comandamentelor

şi a trupelor, OKW a folosit la scară largă inducerea în eroare de nivel

tactic. În acest scop au fost utilizate judicios atât mijloacele artificiale,

precum plasele de mascare, dar şi caracteristicile naturale ale terenului.

Deplasările au fost executate la adăpostul întunericului, ziua trupele

fiind ascunse în păduri. La nivel diplomatic o importanţă deosebită a

avut-o păstrarea unei stări de aparentă normalitate şi un rol important a

fost jucat de Ambasada Germană de la Moscova. Pregătirile pentru o

presupusă recepţie de stat, organizate cu o seară înainte de atac, orga-

nizate de departamentul pentru propagandă au creat iluzia că relaţiile

ruso-germane erau pe cale de a se îmbunătăţi. 

Cea de-a doua metodă este reambalarea, iar principalul obiectiv este

de a „ascunde ceva ce există prin deghizare”.  Pentru a-şi disimula ade-

văratele intenţii şi a ascunde misiunile reale ale unităţilor de pe frontiera

de est, germanii au folosit o gamă variată de acţiuni, între care: legen-

darea prezenţei trupelor, modernizarea infrastructurii, instruirea efec-

tivelor şi nu în ultimul rând prin ordinele transmise comandanţilor de la

eşaloanele tactice.

Prin acţiunile lor au lăsat să se înţeleagă faptul că unităţile dislocate

fac parte din trupele de grăniceri, a căror principală misiune este aceea

de asigurare a graniţelor împotriva atacurilor britanice. Veridicitatea

acestei legendări a fost susţinută de dotarea unităţilor, care era realizată

cu armament uşor de infanterie. Ulterior, când numărul efectivelor des-

făşurate în est a crescut considerabil şi legendarea nu a mai fost plauzi-

bilă, Hitler a ales să folosească o altă metodă de disimulare. Aceasta

avea în vedere crearea impresiei că acestea se instruiesc pentru o debar-

care în insulele britanice. Instrucţia efectivelor era focalizată pe dez-

voltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză precum şi a

cunoştinţelor de geografie a Marii Britanii. În plus, ordinele de desfăşu-

rare erau astfel concepute încât să lase impresia unei iminente deplasări

către vest în orice moment.

În ceea ce priveşte construcţia şi modernizarea elementelor infra-

structurii de transport, drumurile şi căile ferate, ele au fost ascunse sub

pretextul sprijinirii operaţiilor de restaurare a ordinii în Balcani.

Cea de a treia metodă este orbirea, iar scopul ei principal este de a

ascunde ceva ce există prin crearea unei atmosfere de confuzie în jurul

acelui lucru. Întreaga campanie de propagandă, pentru a explica trupelor

proprii motivul prezenţei în est, s-a transformat treptat într-o dublă in-

ducere în eroare care a fost extinsă asupra sovieticilor. Pe de o parte, tru-

pelor li s-a explicat importanţa misiunii lor pentru siguranţa frontierei

şi că acţionează „ca un zid de protecţie împotriva unei posibile presiuni

Sovietice” în timp ce de fapt era atât pentru sovietici cât şi pentru ger-

mani „un plan de inducere în eroare pentru atacarea Marii Britanii”. La

punerea în aplicare a acestei metode un rol important a fost jucat de am-

basadorul german în Rusia. Versiunea oficială prezentată de el factorilor

de decizie de la Moscova a fost că numărul sporit de militari se dato-

rează nevoilor de înlocuire a militarilor în vârstă demobilizaţi din struc-

turile retrase de pe frontul de vest.  

Corespunzător disimulării sunt metodele de simulare a realităţii, iar

imitarea este folosită pentru a proiecta „o imagine falsă prin crearea

unui alt lucru care să imite realul”. Astfel, serviciul de propagandă ger-

man a executat o serie de transmisii radio trucate pentru a crea falsa im-

presie că unele unităţi de elită erau încă desfăşurate în vest, în timp ce

ele erau deja redislocate pe frontul de est. Faptul că pe frontiera estică

trupele erau conduse după proceduri folosite la pace, ca şi numărul

redus de trupe ce efectuau serviciul pe frontieră, precum şi lipsa unor lu-

crări extinse de fortificaţii au indus ideea lipsei de interes pentru fron-

tiera estică.

Cea de a doua metodă este inventarea. Prin folosirea acestei tehnici

iniţiatorul inducerii în eroare „prezintă ceva fals dar care poate trece ca

o realitate plauzibilă”. Creşterea numărului de unităţi la frontiera estică

era explicată de propaganda germană ca o măsură normală de înlocuire

a vechilor contingente cu unele noi. Aceasta a fost posibilă deoarece

tranzitul trupelor s-a desfăşurat în limite normale şi fără mari fluctuaţii.

Cea de a treia, şi ultima, este momirea, care în fapt „prezintă ceva

fals prin distragerea atenţiei”. Operaţiile împotriva britanicilor denumite

codificat Seelöwe, precum alte două de mai mică anvergură Harpune şi

Haifisch trebuiau să convingă planificatorii şi analiştii britanici că se

prefigura o invazie iminentă în jurul datei de 1 august 1941. În acest

scop, comandanţi de renume ai Luftwaffe au fost păstraţi în comanda-

mentele din vest pentru a da impresia că pe frontul de est nu se pre-

conizează nici o operaţie aeriană importantă. 

În cele din urmă, vom identifica ce factori au contribuit la influ-

enţarea analiştilor militari încât să ducă la realizarea unui asemenea suc-

ces al inducerii în eroare. După cum au afirmat Daniel şi Herbig, cele

mai importante categorii sunt de natură perceptivă şi cognitivă. În timp

ce percepţiile ne influenţează prin construirea realităţii, şi nu atât pe în-

registrarea acesteia, înclinaţiile noastre cognitive manipulează es-

timările pe care le facem asupra probabilităţii ca un eveniment să aibă

loc. În acest sens, înclinaţiile perceptive ne influenţează aşteptările toc-

mai datorită faptului că sunt adânc înrădăcinate în experienţa noastră an-

terioară şi prin faptul că ne dau anumite modele, care ne predispun la

formarea unui model de acţiune pentru o situaţie dată şi în consecinţă
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vom acţiona într-un anume mod. După instalarea ideii privind modul de

abordare a problemei este foarte dificil de schimbat percepţia iniţială.

Acest abcès de fixation a constituit motivul înfrângerii francezilor în

Vietnam şi a germanilor la Verdun. Astfel că, mizând pe faptul că per-

cepţia iniţială va rezista schimbării de plan, Hitler a decis să dezvolte un

plan prin care să-i facă pe toţi să creadă că adevărata lui intenţie este cea

de a invada insulele britanice şi în nici un caz Uniunea Sovietică. După

cum a afirmat profesorul Whaley în cartea sa Nume de cod Barbarossa,

deşi ruşii primiseră informaţii exacte din surse multiple, ei au preferat

să le ignore ca nefondate şi au preferat să continue să culeagă şi să anali-

zeze acele informaţii care erau în acord cu propria lor viziune.

Succesul inducerii în eroare strategice s-a datorat în principal per-

cepţiilor factorilor de decizie sovietici şi în mod special Stalin care,

bazându-se pe experienţele anterioare, au ignorat dovezile evidente

prezentate de serviciile de informaţii. Deşi toate datele indicau o invazie

iminentă, Stalin nu a fost convins de veridicitatea lor, deoarece el credea

că desluşise modul de operare al lui Hitler din analiza crizelor ante-

rioare4. În previziunile sale, el nu anticipa un război cu Germania înainte

de mijlocul lui 1942, când forţele Armatei Roşii trebuiau să fie pregătite

să riposteze corespunzător, iar avertismentul real era o declaraţie de

război. Cât despre manevrele germane de trupe în cursul anului 1941,

el le considera ca fiind un truc menit să forţeze Rusia să facă unele con-

cesii politice. 

Aceasta demonstrează că pentru obţinerea inducerii în eroare cu suc-

ces a adversarului, planificarea operaţională trebuie pornită cu mult

înaintea punerii în aplicare a planului. Imaginea distorsionată astfel for-

mată, nu numai că rezistă schimbării, dar influenţează analiştii militari

să îşi formeze un anumit model prin care să analizeze datele primite, ast-

fel că pentru a-şi schimba părerea este nevoie de mai multe informaţii

evidente. După cum afirma Heuer, „este mult mai uşor să duci pe cineva

într-o direcţie greşită prin sprijinirea înclinaţiilor acestuia, astfel făcând

ţinta să ignore dovezile contrare asupra intenţiilor reale ale cuiva, decât

să îl convingi să-şi schimbe ideile”. 

De asemenea, predispoziţiile cognitive sau prejudecăţile au jucat un

rol foarte important. Ideile preconcepute care au stat la baza analizelor

lui Stalin l-au făcut să creadă că Hitler va acţiona în maniera în care a

acţionat anterior, când întâi a creat o stare de tensiune în timpul căreia

a enunţat un ultimatum şi o declaraţie de război, şi numai apoi a început

operaţiile militare. De asemenea, Stalin era pe deplin convins că Hitler

nu va încălca prevederile Pactului de neagresiune până când nu va re-

zolva divergenţele cu Marea Britanie. Ştiind dependenţa Germaniei de

resursele sovietice, Stalin a estimat că Hitler nu îşi va asuma riscul să

deschidă un al doilea front. La toate acestea a contribuit în mare măsură

şi ritmul relativ lent al dislocării trupelor pe frontul de est. Datorită fap-

tului că fluxul informativ ce ajungea la analiştii sovietici era mic, infor-

maţiile erau insuficiente pentru a produce o schimbare de mentalitate.

Mai mult decât atât, anterior începerii planificări pentru Operaţia Bar-

barossa, toate acţiunile erau concentrate spre înfrângerea Marii Britanii.

Aceasta l-a determinat pe Stalin să privească cu suspiciune avertis-

mentele lui Churchill asupra iminenţei atacului şi le-a considerat încer-

cări de a „distruge relaţiile Ruso-Germane prin atragerea Rusiei de

punere în practică a unor măsuri împotriva germanilor”.

În cele din urmă, putem concluziona că inducerea în eroare, pre-

mergătoare Operaţiei Barbarossa, a reuşit deoarece a îmbinat ingenios

măsurile politice, economice şi militare speculând cu abilitate tendinţele

umane. Hitler a reuşit să folosească în folosul său contextul politic, de-

terminat, pe de o parte, de „războiul cu Marea Britanie”, care au avut

ca efect imediat ascunderea tuturor activităţilor legate de „Barbarossa

Aufmarsch” şi pe de altă parte, de „pactul de neagresiune cu Uniunea

Sovietică”. Bazându-se pe cele două evenimente el a indus în rândul

factorilor de decizie sovietici o anume stare de spirit care i-a făcut să

analizeze doar acele informaţii care erau în concordanţă cu ideile lor. 

Mai mult decât atât, după cum am menţionat la început, „continua

posibilitate de negare” a planului a fost luată în considerare pe toată du-

rata procesului de planificare şi de execuţie prin desemnarea a două

nume de cod, unul pentru începerea operaţiei Dortmund, şi unul pentru

renunţarea la acţiune, Altona. Astfel că, în orice moment planurile

existente pentru invazia Marii Britanii puteau fi puse în practică fără a

compromite relaţiile ruso-germane, sau cel puţin până când erau create

condiţiile propice pentru executarea planului.

1 Profesorul Whaley este unul din cercetătorii de  referinţă în dome-

niul inducerii în eroare şi al descoperirii inducerii în eroare. El consideră

că, pentru a afla dacă a avut loc sau nu o inducere în eroare, este

esenţială examinarea acestor nouă elemente. În original, în limba en-

gleză, acestea sunt: pattern, players, intention, payoff, place, time,
strength, style, channel;

2 Stalin deţinea funcţia de preşedinte al Consiliului comisarilor

poporului din anul 1940 şi avea control absolut asupra tuturor pro-

blemelor legate de procesul decizional al Comisariatului poporului pen-

tru apărare. El supraveghea personal toate problemele legate de această

instituţie fără a delega autoritatea altcuiva;
3 Planurile iniţiale au fost concepute în timpul Operaţiei Seelöwe;
4 În 1936 Hitler a indus în eroare Franţa şi Marea Britanie privind in-

tenţia sa de a ocupa Rhineland-ul, iar în 1939 a invadat Polonia după o

declaraţie formală de război.
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SSSSTTTTUUUUDDDDIIIIUUUU  DDDDEEEE  CCCCAAAAZZZZ

Im por ta nţa  in form aţ i i l or  
militare pentru luarea deciziei
politico-militare 
Criza bombardierelor şi rachetelor

La baza cunoaşterii se află informaţia. Atât nevoile fundamen-
tale, cât şi cele superioare ale omului, sunt imposibil de satisfăcut
în absenţa unui volum important şi diversificat de informaţii. Va-
loarea de apărare şi cea economică ale informaţiei s-au accentuat
şi au căpătat noi valenţe, pe măsura apariţiei şi dezvoltării
diferitelor activităţi productive, a schimburilor de produse, dar şi
a necesităţii de păstrare a proprietăţii, în faţa intenţiilor ostile ale
altor comunităţi.

Serviciile guvernamentale de informaţii ale oricărui stat au rolul

de a acţiona pentru protejarea şi promovarea intereselor naţionale

ale statului respectiv. Este de datoria serviciilor de informaţii să

găsească cele mai variate şi eficiente căi de a furniza decidenţilor

statului respectiv, în favoarea cărora lucrează, cele mai valoroase

informaţii disponibile la un moment dat, pentru ca aceştia să  poată

adopta decizii bazându-se pe produse de informaţii de calitate. 

După evenimentele de la 11 septembrie 2001 din SUA, serviciile

de informaţii din majoritatea statelor lumii au beneficiat, într-o mă-

sură mai mare sau mai mică, de majorări ale fondurilor alocate, în

funcţie de posibilităţile fiecărui stat în parte. Fără îndoială că

tehnologia dă forţă unui serviciu de informaţii, oferindu-i posibili-

tatea de a verifica informaţiile obţinute, prin mai multe tipuri de

surse şi astfel crescându-şi credibilitatea. Însă, trebuie de asemenea

spus că servicii de informaţii importante pe plan mondial, cum ar fi

CIA sau MI 6, alocă sume importante de bani în domeniul

HUMINT.  Şi asta pentru simplu fapt că HUMINT-ul este singura

modalitate prin care se pot afla informaţii despre intenţiile adver-

sarului. Nici o tehnologie, indiferent cât de performantă ar fi, nu

reuşeşte să furnizeze acest tip de informaţie. Analiza şi Human In-

telligence (HUMINT) în general, eclipsate până atunci de tehnica de

vârf, şi-au recăpătat rolul esenţial în structurile de informaţii pentru

securitate. 

Concluzia este că, pentru a fi capabilă să furnizeze o avertizare

timpurie eficientă a atacurilor de tipul celor de la New York, comu-

nitatea de informaţii trebuie să fie atent examinată în viitorul

apropiat şi schimbată strategia de întrebuinţare a diverselor capa-

bilităţi de culegere de informaţii, de care dispune.

Iată acum prezentate în detaliu două exemple istorice clasice, din

timpul Războiului Rece, în care se poate vedea clar cum lipsa infor-

maţiilor strategice vitale a dus la declanşarea a două crize deosebit

de periculoase pentru soarta omenirii. Cele două mari superputeri

s-au lansat într-o cursă a întâietăţii, din punct de vedere militar, fără

precedent. Pe când URSS-ul a încercat, pe baza unor strategii de in-

ducere în eroare, să lase impresia că deţine un arsenal impresionant

şi că trebuie luată foarte în serios când vine vorba de supremaţie

mondială, SUA a alocat sume uriaşe pentru achiziţii de tehnică mili-

tară strategică, bombardiere strategice şi rachete nucleare intercon-

tinentale, pentru a contrabalansa puterea declarată a URSS. Aici, un

rol decisiv l-au avut agenţiile guvernamentale de informaţii, care,

fără să aibă acces la informaţii din spaţiul rusesc, au făcut nişte ana-

lize şi estimări eronate şi au iniţiat practic fiecare criză în parte.

Drept este însă că tot aceste agenţii au fost cele care în final au

reuşit, folosind diverse metote, să demonteze aceste crize. 

CCCCRRRR IIIIZZZZ AAAA  BBBBOOOOMMMM BBBBAAAA RRRR DDDD IIIIEEEE RRRR EEEELLLL OOOORRRR
Decidenţii strategiei naţionale a SUA şi-au construit strategia

naţională din perioada 1952 - 1957 pe o analiză greşită, conform

căreia URSS se apropia de egalarea performanţelor (sau chiar tindea

să le depăşească) SUA în producerea de bombardiere strategice in-

tercontinentale. Decidenţii şi-au schimbat însă opiniile în decursul

anului 1957 datorită simplului fapt că au primit informaţii colectate

de serviciile guvernamentale de informaţii cu ajutorul unui sistem

unic de colectare - avionul de recunoaşteri strategice U2.

Începutul crizei
Noţiunea de „criza a bombardierelor” a apărut în 1953 când un

ataşat militar american în URSS a văzut pe un aeroport din afara

Moscovei un nou tip de bombardier strategic intercontinental.  Acest

nou tip de bombardier strategic - primul bombardier sovietic cu rază

lungă de acţiune propulsat de motoare cu reacţie în locul celor cla-

sice cu turbine - a fost cunoscut ca Myasishchev-4, avion pe care

mai târziu NATO l-a denumit „BISON”. Noţiunea de „criză a bom-

bardierelor” a captat şi mai mult înalţii oficiali în 1954 când revista

de aviaţie „Aviation Week”, a dezvăluit spre surprinderea totală a

SUA, modelele prototipurilor sovietice Ilyushin-38 şi Tupolev-200,

două bombardiere cu rază lungă de acţiune. IL-38 a fost descris ca

fiind echivalentul bombardierului american B-52 în timp ce TU200

era considerat echivalentul bombardierului american B-36 însă de-

clarat a fi mult mai modern decât acesta. Ambele bombardiere so-

vietice erau considerate a fi capabile de o rază de acţiune

intercontinentală.

În acea vreme, SUA începuse să scoată la iveală încetul cu înce-

tul modelele iniţiale de producţie ale bombardierului strategic cu

rază de acţiune intercontinentală B-52. Nu era încă sigur dacă

nivelul producţiei acestor bombardiere putea asigura securitatea teri-

torială a SUA de vreme ce serviciile guvernamentale de informaţii

aveau incertitudini referitoare la abilitatea sovieticilor de a produce

în masă noile prototipuri de bombardiere strategice, în număr cel

puţin egal cu cele produse în SUA. 

Dezvăluirea sovieticilor cum că au realizat propriile prototipuri

ale celor două bombardiere strategice comparabile cu similarele lor

din SUA, B-36 şi modernul B-52, pentru prima dată a ridicat pro-

blema posibilităţii ca URSS să egaleze nivelul strategic de putere

nucleară deţinut de SUA. Cu doar şase luni în urmă, sovieticii îşi

testaseră primul focos de rachetă nucleară prin fuziune, spre totala

surprindere a SUA, iar demonstraţia existenţei celor două noi tipuri

de bombardiere strategice cu rază intercontinentală, a provocat

temeri americanilor cum că sovieticii ar provoca SUA şi superiori-

tatea nucleară a acesteia. Faptul că ambele realizări au venit la in-

terval de doar şase luni una de cealaltă şi ca o totală surpriză pentru
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SUA nu a făcut decât să întărească aceste temeri.

Protejarea împotriva observării din afară a capacităţilor strategice

ale URSS făcea parte dintru-un plan mai vast. De la sfârşitul celui

de-al doilea război mondial, URSS a izolat efectiv întregul bloc so-

vietic de celelalte state, permiţând astfel URSS să-şi continue din

punct de vedere militar activităţile de planificare, producţie şi activi-

tăţi de cercetare în cel mai mare secret. Serviciile guvernamentale

de informaţii ale SUA, la fel ca şi alte surse reputabile de informaţii

deschise, nu au fost capabile să dezvăluie activităţile secrete ale

URSS.

Realizarea bruscă a faptului că teritoriul SUA ar putea fi vulne-

rabil la un atac nuclear a produs noi temeri în rândul decidenţilor

americani. Imediat după publicarea în revista „Aviation Week” a fo-

tografiilor cu bombardierele strategice sovietice, fostul secretar al

Forţelor Aeriene, senatorul Stuart Symington, în cadrul unei şedinţe

a senatului SUA, a acuzat administraţia Eisenhower, de „conti-

nuarea subestimării URSS de a putea executa atacuri nucleare la

adresa SUA”. El a afirmat că sovieticii urgentează producerea în

masă a bombardierelor strategice intercontinentale şi a avertizat

SUA de încetinirea producţiei bombardierului american B-52 şi a

mai noului bombardier supersonic B-58 HUSTLER.

Argumentele lui Symington au fost susţinute de analize făcute

din mai multe surse. Un studiu RAND din 1954 prezicea că până în

anul 1962, URSS va avea 500 de bombardiere cu rază de acţiune

lungă. Acest lucru însemna o creştere de 500% între anii 1958 -

1962, în comparaţie cu SUA care ar deţine doar 345 de bombardiere

cu rază de acţiune lungă. Revista „Aviation Week” dezvăluia că

„noul bombardier cu turbină (sovietic), echivalentul lui Convair

B-36 (american) este deja în plină producţie şi de asemenea că un

alt bombardier cu turbină se va produce... Producţia (sovietică) de

bombardiere cu rază lungă de acţiune avansează în ceea ce priveşte

tehnologia”.

Din punctul de vedere al SUA, fusese declarată competiţia în

producţia de bombardiere strategice. Paradoxal, administraţia Eisen-

hower de la acea vreme a redus cheltuielile pentru apărare conform

unei „Noi Viziuni” a programului de organizare a apărării. În timp

ce forţele aeriene au primit în 1953 un buget de 22.1 miliarde de

dolari pentru noi cheltuieli, bugetul a fost puternic micşorat la jumă-

tate în 1954 la 11.4 miliarde, dar cu o nouă cerere din partea admi-

nistraţiei de o şi mai mare reducere în 1955 la 11.2 miliarde. Şocul

că URSS părea să-şi dezvolte o forţă aeriană puternică alcătuită din

bombardiere cu rază de acţiune lungă a provocat o schimbare bruscă

a planurilor administraţiei Eisenhower privind reducerea bugetului

apărării. Reacţia naţiunii a fost una puternic negativă cu privire la

planurile administraţiei de a reduce bugetul alocat apărării.

Împotriva dorinţelor administraţiei, Forţele Aeriene ale SUA au

anunţat public în 1954 că vor accelera programul de realizare a

noului B-58 HUSTLER ca răspuns la dezvoltarea sovietică în dome-

niul bombardierelor strategice. Fostul secretar al forţelor aeriene,

Thomas Finletter, în octombrie 1954, a devenit unul dintre primii

experţi informaţi care a tras semnalul de alarmă cu privire la

creşterea puterii aeriene a URSS, prin enunţul său celebru „un Pearl

Harbour termonuclear prin care Rusia poate distruge dintr-o singură

lovitură marile oraşe şi industria SUA, ar putea avea loc în jurul

anului 1956”. 

Temerile americanilor nu erau lipsite de fond. Din toate punctele

de vedere - şi fără informaţii concludente care să ateste altceva -

strategii americani au considerat că URSS a intrat brusc într-un pro-

gram complex şi rapid de dezvoltare a armelor nucleare şi a unei

flote de bombardiere strategice intercontinentale, capabile să trans-

porte aceste arme pe teritoriul american. Până atunci, Forţele aeriene

sovietice s-au dedicat în special misiunilor tactice cu rază de acţiune

scurtă, şi nu bombardierelor strategice de rază lungă. URSS nu a

realizat niciodată bombardiere puternice cu rază de acţiune lungă,

înainte sau în timpul celui de-al doilea Război Mondial, concen-

trându-se mai mult pe avioanele de luptă şi pe bombardierele mici

şi medii. În plus, la începutul anilor 1950, nu au existat dovezi

disponibile (nici din surse  deschise şi nici din surse clasificate de

informaţii), cum că URSS se angajase într-un program de producţie

a bombardierelor cu rază de acţiune lungă, până nu au început să-şi

prezinte prototipurile şi modelele alese pentru producţie.

Eforturile postbelice ale serviciilor guvernamentale de
informaţii împotriva URSS

Societatea Sovietică din perioada respectivă, a pus America post-

belică în faţa unor provocări în ceea ce priveşte serviciile de infor-

maţii, peste care iniţial nu se putea trece. Preşedintele Harry Truman

a semnat în 1947 Actul Naţional de Securitate, creând astfel CIA

mai mult pentru a contracara noua ameninţare sovietică postbelică.

Principala misiune a CIA era să descopere sau să colecteze date des-

pre URSS şi să le analizeze pentru a furniza unele aspecte interne

decidenţilor americani. Printre primele metode CIA de succes, de

colectare a informaţiilor, a fost aceea de a exploata hărţile, fotografi-

ile şi documentele germane din timpul celui de-al doilea război

mondial, pe care naziştii le realizaseră cu scopul de a pregăti invazia

lui Hitler asupra Rusiei. La începutul anilor 1950 aceste date înce-

puseră să îşi piardă rapid din validitate iar CIA a schimbat direcţia

activităţilor de colectare către interogarea prizonierilor germani de

război, eliberaţi, care se întorceau din lagărele sovietice. Aceste date

reprezentau majoritatea cunoştinţelor CIA despre URSS din mo-

ment ce eforturile de a înfiinţa alte reţele de colectare a informaţiilor

pe teritoriul URSS eşuaseră aproape în totalitate. De fapt, în anul

1954 CIA nu avea reţele semnificative de agenţi pe teritoriul URSS. 

Natura fragmentară a informaţiilor americanilor asupra URSS,

alături de nevoia acerbă a decidenţilor de a obţine informaţii conclu-

dente despre acest nou potenţial adversar, a determinat SUA să

încerce primele fotografii aeriene ale teritoriului URSS cu ajutorul

unor bombardiere ale Forţelor Aeriene B-29 şi B-47 reconfigurate

ca avioane de recunoaştere aeriană RB-29 respectiv RB-47. Acest

efort a eşuat însă în a furniza orice tip de informaţii folositoare.

Chiar şi cea mai de succes infiltrare asupra spaţiului aerian sovietic

realizată cu ajutorul unui avion R-47 nu a reuşit decât să parcurgă

aproximativ 900 de kilometri înainte de a fi nevoit să se întoarcă la

bază. Imaginea serviciilor guvernamentale de informaţii a devenit şi

mai îngrijorătoare în anii 1950 când URSS a început să-şi con-

solideze reţeaua de apărare antiaeriană şi să doboare avioanele de re-

cunoaştere ale SUA. SUA a continuat zborurile de recunoaştere

asupra teritoriului URSS până în 1955 dar pierderile de avioane şi

pierderile umane au continuat, iar avioanele folosite nu au reuşit

niciodată să pătrundă prea adânc în spaţiul sovietic pentru a obţine

orice tip de informaţii folositoare. 

Între timp strategii americani luau decizii bazate pe analize care

nu erau susţinute de date şi informaţii puternice. În 1954, Forţele

Aeriene americane, fără a avea date concludente au furnizat ana-

liştilor RAND estimări cum că URSS ar construi 500 de
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bombardiere strategice cu rază lungă de acţiune până în 1962.

RAND a folosit aceste estimări în analiza pe care a efectuat-o chiar

dacă se presupunea că cifrele ar putea fi eronate. 

Lipsa de informaţii asupra URSS explică de ce dezvăluirea de-

liberată a sovieticilor referitoare la existenţa bombardierului BISON

în anul 1954 - un avion capabil să atace ţintele de pe teritoriul ameri-

can cu arme nucleare - a venit ca o surpriză totală pentru SUA. Era

o surpriză ce avea să se repete de câteva ori în anii 1950 întrucât

sovieticii au continuat să-şi promoveze imaginea unei naţiuni care

are un plan complex şi rapid de dezvoltare a bombardierelor strate-

gice.

Criza bombardierelor se adânceşte în cadrul mitingurilor 
aviatice de la MOSCOVA
Percepţia crizei bombardierelor a fost consolidată prin două

evenimente distincte. Primul a fost un plan de dezinformare sovietic

executat în 1955 în cadrul unei parade militare cu ocazia zilei de 1

Mai. Din momentul dezvăluirii existenţei prototipului de bom-

bardier strategic sovietic BISON din care nu au fost produse decât

zece exemplare - un secret necunoscut serviciilor guvernamentale

de informaţii al SUA - dar care au fost folosite toate în cadrul spec-

tacolului aerian pentru a executa zboruri pe deasupra asistenţei, de

fiecare dată în formaţii diferite, pentru a lăsa impresia că de fapt

sunt cel puţin 20 numai în cadrul mitingului aviatic, cu posibilitatea

ca numărul real să fie cu mult mai mare. Analiştii CIA precum şi alţi

experţi nonguvernamentali şi mass-media au crezut, prin prisma

procedurilor standard şi a perioadei de utilizare a bombardierelor

americane, că sovieticii ar fi trebuit să aibă între 40 şi 60 de bom-

bardiere operaţionale în cadrul flotei aeriene pentru a-şi putea per-

mite să folosească între 20 şi 30 dintre ele la mitingul aviaţiei.

Posibilitatea ca sovieticii să fie capabili să producă între 40 şi 60 de

asemenea bombardiere strategice în numai un an de la dezvăluirea

prototipului a determinat serioase temeri privind faptul că URSS

avea capacitatea de a depăşi SUA.

Pentru a oferi o perspectivă asupra evenimentelor, în noiembrie

1951, SUA a scos la iveală primul B-52 experimental dar nu a reuşit

să scoată pe bandă primul avion operaţional decât trei ani mai târziu,

în august 1954. Primul contractor, BOEING, a scos pe bandă

primele 28 de aparate B-52 în aproximativ un an de la producerea

primului aparat. Capacitatea de producţie a SUA de 28 de B-52 pe

an era cu mult inferioară celei a URSS estimată între 40 şi 60 de

bombardiere My-4 pe an.

În perioada următoare mitingului aviatic de la Moscova din Mai

1955, subiectul principal din revista „Aviation Week”, intitulat

„Forţa aviatică rusă câştigă teren în faţa SUA”, se deschide cu ob-

servaţia că „Rusia câştigă competiţia tehnologică cu SUA, în legă-

tura cu dezvoltarea unei forţe aeriene superioară… Forţa Aeriană

Roşie a cunoscut un progres atât de rapid în ceea ce priveşte pro-

ducţia de avioane bombardiere cu rază lungă de acţiune, încât a

şocat chiar şi pe cei mai înalţi şi mai cunoscători lideri din aviaţia

militară din cadrul Pentagonului”.

O concluzie clară a fost că „accelerarea rapidă a ratei progresului

în aeronautică indică vastul efort…pe care ruşii l-au depus în rea-

lizarea unui program militar aviatic încă din 1946 când au început

să investească”. Drept urmare, „progresul tehnologic actual al Uni-

unii Sovietice a limitat practic marginile superiorităţii tehnologice

de care se bucura SUA înainte”.

În aceste condiţii şi în lipsa altor dovezi care să ateste contrariul,

decidenţii americani din cadrul Congresului, Forţelor Aeriene şi Ad-

ministraţiei Eisenhower, au încurajat producţia suplimentară de

bombardiere B-52 prin creşterea bugetului pe 1955 cu 35%. Au

pretins că această creştere a venit în acord cu Congresul şi Adminis-

traţia cum că „nu ne putem permite să ne situăm pe locul doi în orice

competiţie de dezvoltare al celui mai eficient sistem de producţie a

armelor nucleare. „Efectul acestei decizii a fost creşterea cheltu-

ielilor pentru B-52 cu 300 milioane de dolari (la valoarea dolarului

din 1955) şi să se mărească astfel numărul bombardierelor B-52 la

un total de 500 - cu 200 mai mult decât cele 300 cerute anterior.

„Aviation Week” descria răsturnarea de situaţie astfel „de la o ati-

tudine de complacere de tipul <totul este în ordine> şi <nu sunt

necesare schimbări>, administraţia actuală şi-a schimbat atitudinea

şi a recunoscut că ameninţarea rusească este reală şi că necesită o

acţiune pozitivă cu privire la accelerarea producţiei de avioane

americane cheie cum ar fi B-52”.

Doar o lună mai târziu, în iulie 1955, sovieticii au produs un alt

şoc mare în cazul crizei bombardierelor, prezentând trei noi bom-

bardiere cu rază lungă de acţiune de tip TU-95 „BEAR” în cadrul

mitingului aviatic de la Tushino, în apropierea Moscovei. Existenţa

acestor bombardiere a luat din nou prin surprindere serviciile gu-

vernamentale americane de informaţii precum şi alte organizaţii de

surse deschise. Bombardierele „BEAR” păreau ca sunt şi ele într-un

program de producţie în masă, convingând şi mai mult decidenţii

americani de faptul că U.R.S.S se angajase într-un program complex

şi rapid de construire de bombardiere cu rază lungă de acţiune, con-

cepute pentru a ataca SUA. Cu siguranţa că Forţa Aeriană Ameri-

cană era conştientă de superioritatea sovietică de la acea vreme,

chiar oficiali cheie din Forţele Aeriene recunoşteau „Uniunea Sovi-

etică nu numai că avansează mult mai repede ştiinţific şi tehnologic

faţă de SUA, dar de asemenea ne întrece în propriul nostru joc -

producţia”.

În februarie 1956, Şeful de Stat Major al Forţelor Aeriene, gene-

ralul Nathan Twining avertiza Congresul asupra superiorităţii sovi-

etice în câteva domenii ale Forţei Aeriene. Tot în acea perioadă

Twining avertiza că URSS a depăşit deja superioritatea numerică a

SUA şi că va depăşi şi în ceea ce priveşte calitatea Forţei Aeriene.

A afirmat că ameninţarea superiorităţii sovietice însemna că SUA fie

trebuie să crească pe mai departe cheltuielile, fie să accepte reali-

tatea unei ameninţări reale cu un atac sovietic împotriva SUA.

O consecinţă a acestor afirmaţii despre criza bombardierelor a

fost iniţiativa Congresului de a porni o acţiune intensă de evaluare

a Forţei aeriene naţionale, condusă pe atunci de senatorul Lyndon B.

Johnson. O semnificaţie importantă a avut-o creşterea enormă în

cererile Administraţiei de finanţare a Forţelor Aeriene Americane,

cheltuielile crescând de la 2.5 miliarde de dolari în 1955 pentru

avioane, motoare şi alte componente la o cerere de 6.3 miliarde de

dolari în 1956.

În continuare, un articol din „Aviation Week”, intitulat „Genera-

lul LeMay acordă Rusiei patru ani pentru a depaşi SUA”, stipula că

„stimulată de afirmaţiile publice îngrijorătoare ale generalului

Nathan Twining…şi ale generalului Thomas White, pe 9 august Ad-

ministraţia a alocat un buget suplimentar în 1957 de 248 milioane

de dolari la cererea Congresului…pentru a fi folosit la creşterea pro-

ducţiei de bombardiere B-52 şi pentru a mări rata de producţie a

avioanelor bombardiere”. Conform „Aviation Week”, această

creştere încă era considerată ca inadecvată de către şeful Coman-

damentului Strategic Aerian american, generalul Curtis LeMay care

credea că SUA ar fi încă sub ameninţare pentru că „producţia actu-

ală de bombardiere ruseşti BISON tot este mai mare decât cea de

B-52, dacă estimările noastre sunt corecte. Combinată, producţia de

BISON şi cea de BEAR, este substanţial mai mare decât producţia

de B-52”. Doar trei săptămâni mai târziu, pe 28 mai, 1956, LeMay

prezicea cu ocazia unei declaraţii în Congres, că „în decurs de trei

ani, Rusia va avea capabilitatea strategică aeriană de a distruge prin

knock-out SUA”, dacă nu se măresc nivelele de finanţare în con-

tinuare. După alte trei săptămâni, LeMay cerea în plus printr-o de-

claraţie în cadrul Congresului 1.8 miliarde de dolari pentru noi

bombardiere tip B-52, 1.8 miliarde de dolari pentru noi proiecte, şi

încă 100 de milioane de dolari pentru diverse părţi şi componente.

Strategii şi responsabilii cu apărarea americană nu s-au lăsat prea

uşor păcăliţi de jocurile tactice evidente ale sovieticilor, dar se aflau

în situaţia de a fi victime reale ale unei campanii sovietice bine plă-

nuite de inducere în eroare. Faptul că înşelăciunea sovietică

funcţiona atât de bine se datora abilităţii sovieticilor de a-şi închide

complet societatea faţă de încercările externe de observare şi apoi

SUA, pentru că au fost uşor induse în eroare. 
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Strategii americani se gândeau la posibilitatea ca formalităţile

Uniunii Sovietice ar fi parte dintr-un plan de inducere în eroare dar

au ignorat această idee. Un studiu RAND din 1954 specifica astfel:

„în situaţia prezentă suntem martori la o evidentă tehnică sovietică

de formalitate… Vom face câteva observaţii referitoare la practica

sovietică din trecut referitoare la dezvăluirile în legătura cu arma-

mentul, totuşi, cu specificări despre cât de departe au ajuns cu bluf-

ul. În trecut, liderii sovietici credeau în mod aparent că, din moment

ce puterea forţelor armate sovietice era esenţială şi probabil de

asemenea cea mai sigură de intimidare în cazul unui posibil atac din

afară, era o strategie înţeleaptă să afişeze această putere unui

potenţial inamic… Ruşii păreau că nu au pretins niciodată că posedă

arme pe care în realitate nu le au, de care nu erau interesaţi sau nu

aveau capabilitatea de a le produce”.

Într-un alt raport RAND, publicat un an mai târziu, se recunoştea

că „interpretarea dezvăluirilor sovietice referitoare la echipamentele

şi intenţiile militare este o problemă majoră în analiza serviciilor

guvernamentale de informaţii”. Autorul, Raymond Garthoff, con-

clude că „dezvăluirile sovietice, prin afişarea noilor avioane, nu

demonstrează utilizarea ştiută sau aparentă a acestui mijloc pentru

a induce în eroare cu privire la dezvoltarea armelor de zbor”.

În absenţa unor informaţii bune şi ţinând cont de natura opacă a

societăţii sovietice, analiştii RAND au avertizat Forţele Aeriene că

era posibil ca sovieticii să nu blufeze de vreme ce declaraţiile sovi-

etice din trecut au fost adevărate. Prin urmare, indiciile pe care so-

vieticii le trimiteau în legătură cu puterea bombardierelor, se

presupuneau a fi adevărate. O estimare largă era considerată la mo-

mentul respectiv ca fiind o strategie prudentă. Există o logică:

plănuirea celui mai rău scenariu posibil, când se estimează puterea

unui oponent care ar putea distruge toate oraşele mari. Dar această

metodă imperfectă de analiză a puterii unui oponent, nu făcea decât

să sublinieze cât de mare era nevoia americanilor pentru un sistem

de colectare a informaţiilor mai nou şi mai bun.  

Răspunsul CIA - avionul U2
Administraţia Eisenhower, aflată sub o presiune intensă din

partea Congresului şi a Forţelor Aeriene pentru a creşte bugetul alo-

cat pentru apărare, a fost de acord să mărească în 1957 bugetul alo-

cat Forţelor Aeriene, pentru procurarea avioanelor de luptă, cu 350

milioane de dolari. Cu toate că Eisenhower era încă nerăbdător să

taie din bugetul pentru apărare, primea rapoarte din partea servici-

ilor guvernamentale de informaţii referitoare la criza bom-

bardierelor. Aceste rapoarte erau întărite de estimări ale serviciilor

guvernamentale de informaţii care se bazau pe aceleaşi date disponi-

bile Forţelor Aeriene americane şi surselor deschise care proveneau

din vizite oficiale în URSS, din demonstraţii militare sovietice şi

din mitinguri aviatice sovietice. Preşedintele a simţit că rapoartele

primite nu-i lasă altceva de făcut decât să crească bugetul pentru a

întâmpina pericolul sovietic.

Până în anul 1956, estimările CIA asupra puterii aeriene sovie-

tice, speculau că sovieticii au produs 45 de avioane BISON şi 35

de bombardiere BEAR cu rază lungă de acţiune, şi preziceau că

până în 1959, Uniunea Sovietică va avea 400 de avioane BISON şi

300 de bombardiere BEAR operaţionale pentru un atac asupra teri-

toriului american. Această estimare a puterii aeriene sovietice alerta

toate bazele americane cu privire la riscul unui atac sovietic la

sfârşitul decadei, dar predicţia se baza pe presupuneri care prove-

neau din aşa zisa creştere a puterii observată în cadrul vizitelor ofi-

ciale la mitingurile sovietice. Oricât de nesigure erau aceste surse,

totuşi nu existau alte surse de informaţii referitoare la puterea aeri-

ană sovietică, chiar dacă unii inventatori şi reprezentanţi ai apărării

din anii 1948 şi 1953, au propus Forţelor Aeriene americane o

metodă mai bună de colectare a informaţiilor de genul acesta.

La sfârşitul anilor 1940 şi începutul lui 1950, Forţele Aeriene

americane au jonglat cu conceptele de construire a unui avion spe-

cial de recunoaştere, care avea ca misiune exclusivă zborurile la al-

titudine mare asupra teritoriului URSS-ului, dar toate conceptele

acestea au fost blocate datorită dezbaterilor interne cu privire la

necesitatea realizării unui avion special de recunoaştere vs.

adaptarea bombardierelor cu rază lungă de acţiune aceleiaşi misiuni.

Majoritatea generalilor acelei vremi nu erau interesaţi în construirea

sau cumpărarea vreunui avion care nu are arme sau bombe. Totuşi,

pe la sfârşitul lui 1954, oficialii civili din cadrul Forţelor Aeriene, au

ajuns la concluzia că este nevoie de un asemenea avion, mai ales

datorită nivelului ridicat de incertitudine legată de ce se întâmpla în

interiorul Uniunii Sovietice, dar şi pentru că bombardierele modifi-

cate existente nu erau apte pentru a produce informaţiile de care

SUA avea nevoie cu disperare.

În vara anului 1954 Forţele Aeriene au încheiat un contract pen-

tru realizarea unui avion specializat de recunoaştere de altitudine

mare, cu compania Martin din Regatul Unit, pentru o versiune mo-

dificată a bombardierului lor Canberra (care în SUA a devenit

cunoscut ca B-57), şi un alt contract a fost încheiat cu compania

American Bell pentru modelul lor de avion de recunoaştere propus.

O propunere interesantă, pe care Forţele Aeriene au refuzat-o, a

venit din partea Corporaţiei Lockheed, care propunea avionul ce

avea să devină cunoscut ca U2. Fără a se lăsa descurajaţi, Lockheed

a mers mai departe cu realizarea avionului lor şi a căutat alte surse

de finanţare. Într-un final sursa de finanţare va fi CIA. 

Însuşi Eisenhower, la sfârşitul anului 1954 a impus CIA să

înceapă realizarea modelului Lockheed. Pe parcursul crizei bom-

bardierelor, Eisenhower a delegat câteva grupuri de oameni de şti-

inţă şi inventatori să analizeze problema colectării de informaţii

despre URSS. Unul dintre aceste grupuri a fost şi Consiliul Consul-

tativ pe probleme de Ştiinţă al Preşedintelui, printre membrii căruia

se afla şi Preşedintele Institutului de Tehnologie din Massachusetts,

James Killian. Un alt grup era cunoscut ca, Comitetul Land,

deoarece era condus de fondatorul Corporaţiei Polaroid, Edwin

Land. Designer-ul şef de la Lockheed, Kelly Johnson - căutând un

client pentru modelul său de avion de recunoaştere după ce fusese

respins de Forţele Aeriene americane - s-a întâlnit cu Land şi cu

Killian în vara lui 1954 şi i-a convins că doar modelul Lockheed

poate zbura la o altitudine suficient de mare încât să rămână în afara

razei de acţiune a armelor sovietice de apărare antiaeriană. Land şi

Killian s-au întâlnit cu Eisenhower la sfârşitul lui noiembrie 1954 şi

l-au convins că serviciile guvernamentale de informaţii americane

aveau nevoie de avionul Lockheed. Conform memoriilor lui Killian,

„Eisenhower a aprobat dezvoltarea sistemului, dar a stipulat acest

lucru cu condiţia ca în cazul care va fi manevrat printr-o metodă

neconvenţională, nu se va amesteca în birocraţia Departamentului

de Apărare şi nu va fi afectat de rivalitatea dintre servicii”. Expli-

caţia lui Eisenhower a fost că dorea ca programul U2 sa fie o opera-

ţiune civilă. În consemnările sale, Preşedintele scria că „în cazul în

care personalul în uniformă al serviciilor armate ale Statelor Unite

ar zbura deasupra Rusiei, acesta ar însemna un act de război - în

mod legal - şi nu doresc să luăm parte la aşa ceva”. În acest fel CIA

a fost însărcinată să finanţeze şi să realizeze avionul care a fost de-

numit U2.

Lockheed a furnizat primul U2 către CIA în iulie 1955. Pentru a

realiza avionul în mai puţin de 8 luni, Lockheed a folosit fuzelajul

de la un avion convenţional de luptă F-105, a înlăturat aripile, l-a

dezmembrat până la componentele de bază, şi apoi au ajustat corpul

avionului cu aripi de aluminiu neconvenţionale care semănau foarte

mult cu cele ale unui planor. Au existat şi alte obstacole tehnice ce

au trebuit depăşite, cum ar fi realizarea unui motor cu reacţie care

să poată funcţiona eficient la o altitudine de 70000 de picioare

(21000 metri), precum şi realizarea unui sistem de captare a imaginii

de rezoluţie mare, care să fie folosit pentru a filma ţintele. Prima

escadrilă de avioane U2 a fost detaşată şi funcţionabilă în Wies-

baden, Germania în iulie 1955, pregătită să zboare deasupra URSS

şi să descopere adevărul cu privire la forţa bombardierelor sovietice

cu rază lungă de acţiune. 

Criza bombardierelor se încheie
În iulie 1956, Eisenhower a aprobat misiuni de câte 10 zile ale

avioanelor U2 de zbor deasupra URSS şi de colectare a datelor
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necesare. Interpreţilor de fotografii le-au fost necesare doua luni

pentru a analiza fotografiile din misiunea de recunoaştere captate

de U2, dar pe la sfârşitul lui august analiştii serviciilor guvernamen-

tale de informaţii au ajuns la concluzia că în niciuna din bazele so-

vietice de bombardiere cu rază lungă de acţiune ştiute de SUA nu

existau nici bombardiere de tip BISON, nici de tip BEAR. Consi-

derau improbabil, aproape imposibil să se fi construit baze sovietice

de bombardiere cu rază lungă de acţiune necunoscute, date fiind

cunoscutele raze de bombardare şi infrastructura bazelor aeriene pe

teritoriul URSS. La sfârşitul verii lui 1956, Administraţia Eisen-

hower ştia că criza bombardierelor era doar un mit, şi că, în realitate,

SUA deţinea o putere mult mai mare decât URSS în ceea ce priveşte

bombardierele strategice cu rază lungă de acţiune. 

Misiunea mai dificilă pentru Administraţie a fost încercarea de a

contrazice mai mult de doi ani de date false şi analize care au con-

vins încă de la început poporul american de existenţa unei crize a

bombardierelor. Ezitarea Administraţiei de a dezvălui atât existenţa

avionului U2, cât şi a fotografiilor strict secrete pe care acesta le-a

captat a făcut ca încercarea de a corecta lipsa de informaţii să fie o

provocare şi mai mare. Chiar şi reprezentanţii Congresului şi deci-

denţii din cadrul Forţelor Aeriene americane se aflau într-o stare de

confuzie. În mod paradoxal, ignorând analiza fotografiilor recente,

surprinse de avionul de recunoaştere U2, în august 1956, Congresul

a hotărât mărirea bugetului în anul 1957 pentru Forţele Aeriene cu

peste 800 milioane de de dolari peste cererea Administraţiei.

Cu toate că Eisenhower a propus bugetul pentru anul următor

1958, în ianuarie 1957, primul buget după primirea analizelor fo-

tografiilor surprinse de U2 a determinat o mişcare graduală dar sem-

nificativă a puterii aeriene Forţelor Aeriene, care a scăzut cu cea

mai mare cotă de după al II-lea Război Mondial. Scopul Forţelor

Aeriene de a realiza 137 de avioane active, a trebuit să fie redus la

128 datorită acestui buget, cu probabilitatea mai mare de a se realiza

120 pentru termenul apropiat. În ciuda retoricii despre criza bom-

bardierelor, Eisenhower pretindea că bugetul său oferea „înţelep-

ciune şi o protecţie rezonabilă pentru ţară”.

Inevitabila şi puternica opoziţie împotriva bugetului redus a fost

înăbuşită de secretarul Forţelor Aeriene, Donald Quarles, care, într-

o declaraţie în faţa Comitetului Forţelor Armate din cadrul Senatului

declara: „SUA este cu mult în faţa URSS în ceea ce priveşte produc-

tivitatea strategică aeriană - şi îşi va menţine acest statut sub progra-

mul Administraţiei”. Dezvăluirea a anihilat opoziţia Senatului în

faţa reducerilor bugetului alocat pentru întărirea puterii prin pro-

ducerea de bombardiere şi avioane de luptă, iar reducerile au fost

rapid aprobate la calcularea bugetului.

Această declaraţie a fost prima indicaţie directă că de fapt nu a

existat o criza a bombardierelor. Fără fotografiile surprinse de U2,

nici o sursă majoră de presă sau vreun expert din afară ca RAND nu

a constatat adevărata putere a forţei sovietice în ceea ce priveşte

bombardierele. Serviciile guvernamentale de informaţii aveau acces

(şi putere) la informaţii care nu puteau fi disponibile altor surse,

astfel agenţiile guvernamentale americane de informaţii deţineau

monopolul asupra celor mai importante informaţii de care aveau

nevoie decidenţii. Decidenţii care au avut imagini surprinse de U2

cu bazele sovietice de bombardiere, au fost capabili să ia decizii

bazate pe informaţii concludente, într-un mod care era imposibil

pentru orice alt decident care nu avea acces la informaţii. Concluzia

evidentă pe care au învăţat-o decidenţii în urma acestui caz a fost că

informaţiile sunt vitale pentru a înlătura incertitudinile în cazul

unora dintre cele mai importante evenimente politice străine.

Totuşi a fost o perioadă prea scurtă de timp pentru a analiza rolul

serviciilor guvernamentale de informaţii în cadrul acestor eveni-

mente sau pentru a analiza de ce a durat atât de mult până s-a des-

coperit falsa putere sovietică în ceea ce priveşte bombardierele. La

sfârşitul anului 1957, SUA era implicată într-o controversă similară

crizei bombardierelor, de data aceasta însă era vorba despre rachete

balistice intercontinentale, sovietice, cu rază lungă de acţiune.
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SIMULATORUL PENTRUSIMULATORUL PENTRU
CĂDEREA LIBERĂ,CĂDEREA LIBERĂ,

o necesitate a pregătirii şi perfecţionării
personalului aeronavigant paraşutist

Locotenent-colonel Marian-Marcel CRĂCIUN

Instituţia noastră a iniţiat demersuri, încă din 2004, pentru în-

tocmirea unui document privind necesitatea stringentă a achizi-

ţionării unei instalaţii turbosuflante pentru antrenamentul

paraşutiştilor militari.

Factorii responsabili împreună cu instructorii de specialitate

au întocmit şi înaintat eşaloanelor superioare un document sinteză

prin care a fost stabilită necesitatea achiziţionării unui astfel de

tip de instalaţie, cerinţele, domeniul de aplicabilitate şi beneficiile

importante pe care le oferă.

În urma unei analize atente s-a ajuns la concluzia că turbosu-

flanta, care este un simulator de cădere liberă conceput pentru in-

strucţia de paraşutare, oferă un mediu de instruire intensiv, în

deplină siguranţă, în orice condiţii meteorologice de care pot be-

neficia paraşutiştii militari, pentru perfecţionarea pregătirii şi îm-

bunătăţirea echilibrului şi a orientării spaţio-temporale pe timpul

activităţilor de zbor şi paraşutare.

Firmele specializate concep acest simulator de cădere liberă

pentru a pune la dispoziţia celor interesaţi un mijloc ce oferă o

mult mai bună exersare a căderii libere, cu costuri minime şi în

condiţii de siguranţă maximă. Simulatorul creează un curent ver-

tical de aer care este copie fidelă a condiţiilor reale în care se exe-

cută căderea liberă. Componenţa simulatorului în care se execută

zborul liber permite cursanţilor să exerseze căderea liberă timp

îndelungat, avându-l pe instructor în imediata apropiere. Eficienţa

simulării este atât de ridicată încât instructorii vor putea şti cu

aproximaţie încă din faza de pregătire la sol, câţi cursanţi vor

putea fi brevetaţi din seria respectivă.

Pentru a argumenta necesitatea achiziţionării acestei instalaţii,

putem prezenta în continuare avantajele folosirii turbosuflantei în

procesul de instruire prin paraşutare, prin următoarele:

a) sporeşte considerabil siguranţa instrucţiei de paraşutare,

precum şi eficienţa acesteia;

b) permite un timp de instruire mai mare fără a implica o

sporire a cheltuielilor pe care le implică folosirea aeronavelor şi

sprijinul necesar la sol;

c) reduce considerabil numărul celor care nu pot absolvi cursul

de brevetare;

d) asigură o eficienţă sporită a instructorilor, care au posibili-

tatea să demonstreze poziţia corectă în aer şi să-i supravegheze

permanent pe cursanţi pe timpul şedinţelor practice;

e) instructorul îşi poate concentra întreaga atenţie asupra

cursantului, deoarece nu mai are sarcina suplimentară de a-şi con-

trola propria cădere liberă;

f) cursantul beneficiază pe loc de feed-back prin instrucţiunile

şi îndrumările date de instructor;

g) se prelungeşte foarte mult timpul de cădere liberă cu costuri

şi resurse minime alocate;

h) înregistrarea video a evoluţiei cursantului permite autoeva-

luarea imediată şi reliefarea aspectelor pozitive şi a celor care

necesită măsuri de corecţie, la sfârşitul şedinţei practice;

i) simulatorul permite instructorului să se ocupe de mai mulţi

cursanţi în acelaşi timp;

j) cursanţii beneficiază de o experienţă mai bogată prin faptul

că pot exersa, în scurt timp, cu mai multe tipuri de echipament;

k) grupele/echipele militare HALO îşi menţin deprinderile

necesare în cădere liberă la un nivel ridicat şi cu costuri scăzute,

fără ca acest lucru să necesite zboruri de antrenament;

l) căderile în grup pot fi exersate în deplină siguranţă în pe-

rioada premergătoare paraşutării propriu-zise din aeronavă;

m) pentru paraşutări în cadrul unor competiţii, beneficiul per-

soanei sau echipei participante este mai mult decât grăitor dacă

conştientizăm că mai multă practică înseamnă performanţe

sporite.

Pe parcursul executării unui salt real, asupra paraşutistului

acţionează o serie de factori cum ar fi:

- hipoxia - urmare a creşterii altitudinii de zbor, din cauza aces-

teia paraşutistul îşi poate pierde cunoştinţa;

- hipobarismul - apare normal datorită variaţiilor de presiune

atmosferică şi poate produce tulburări ale organelor interne;

- deceleraţia - apare în momentul deschiderii paraşutei şi

supune paraşutistul la o forţă mecanică de şoc scurtă şi foarte in-

tensă care este preluată în mare parte de coloana vertebrală;

- frigul - apare în funcţie de anotimp, altitudine şi perioada

zi/noapte când se execută paraşutarea, expunând corpul paraşutis-

tului la schimbări rapide şi semnificative de temperatură;

- suprasolicitarea nervoasă - apare atât înaintea cât şi pe tim-

pul executării saltului şi afectează toate funcţiile fiziologice, în-

deosebi aparatul cardiovascular.

Executarea antrenamentului în cadrul complexului instalaţiei

de simulare a căderii libere face ca influenţa acestor factori să se

diminueze semnificativ sau să dispară prin antrenamente intense

şi succesive.

Starea psihofizică a individului poate influenţa performanţele

saltului cu paraşuta şi starea de sănătate a paraşutistului. Paraşu-

tiştii experimentaţi nu se confruntă cu dificultăţile întâmpinate de

începători. Antrenamentul la turbosuflantă elimină chiar la începă-

tori aceste dificultăţi, reuşind să dezvolte calităţile psihice nece-

sare paraşutistului, prevenind în mare măsură incidentele şi

accidentele posibile.

Concluzia finală ar fi că o grupă/echipă mai bine pregătită,
mai încrezătoare în propriile forţe înseamnă şanse sporite de
reuşită pentru îndeplinirea misiunii încredinţate.

Pentru realizarea unei instalaţii operaţionale de turbosuflantă

trebuie făcută o amplă evaluare a diferitelor aspecte ale simulării

căderii libere. Finalitatea acestui studiu trebuie să se concretizeze

în calitatea şi siguranţa simulării căderii libere pentru ca aceasta

să se apropie extrem de mult de condiţiile reale de zbor liber. La

baza modului de configurare a instalaţiei trebuie să stea principiile



aerodinamice de bază şi în special noţiunile generale despre miş-

carea corpurilor în aer.

Unul din avantajele folosirii acestui simulator îl constituie fap-

tul că instructorul de specialitate are foarte multe posibilităţi de a

conştientiza cursanţii paraşutişti şi de a le crea o imagine corectă

asupra forţelor ce acţionează asupra lor pe timpul căderii libere

sau stabilizate. Conştientizarea acţiunii acestor forţe vor demon-

stra necesitatea instalaţiilor, aparatelor şi a exerciţiilor propuse în

prezentul articol, pentru înţelegerea facilă de către cursanţi a im-

portanţei deosebite ce o reprezintă perfecţionarea simţului de

echilibru şi a orientării spaţio-temporale pentru executarea în

condiţii de siguranţă a paraşutărilor.

Instalaţia de simulare a căderii libere se bazează pe puterea

motoarelor de care aceasta dispune coroborat cu mărimea palelor

ventilatorului. În urma studiilor efectuate s-a demonstrat că efi-

cienţa aerodinamică maximă, care se soldează cu un necesar

minim de energie, se obţine dacă ventilatorul este montat direct

deasupra zonei de antrenament. Una din problemele majore ce

vor trebui analizate şi finalizate o reprezintă alimentarea cu

energie a motoarelor instalaţiei. Identificând starea precară şi

problemele majore pe care le are sistemului naţional de distribuţie

a energiei, preconizăm că pentru buna funcţionare a instalaţiei

aceasta trebuie să fie dotată cu generatoare proprii de producere

a energiei electrice.

Pentru a proiecta o instalaţie de simulare a căderii libere, cores-

punzătoare cerinţelor de pregătire şi perfecţionare a personalului

aeronavigant, trebuie stabilite anumite cerinţe tehnice prin prisma

modului în care acestea afectează proiectul de construcţie şi

funcţionare a simulatorului.

Cerinţele privind viteza aeruluiviteza aerului pentru tunelul aerodinamic

vertical, pornesc de la viteza maximă solicitată, care trebuie să fie

suficient de mare pentru a ţine suspendat în curentul de aer corpul

paraşutistului complet echipat. Din analiza acestei cerinţe rezultă

faptul că viteza corespunzătoare a aerului în tunel ar trebui să fie

de aproximativ 65 m/s pentru o persoană care cântăreşte 150 kg.

Greutatea de 150 de kg reprezintă un standard maxim, general

valabil, care include atât corpul paraşutistului, cât şi greutatea

materialelor pe care acesta le poate transporta din aeronavă până

la sol.

Viteza curentului de aer trebuie să fie reglabilă, astfel încât să

fie adecvată greutăţii persoanelor care folosesc simulatorul iar

prin mărirea sau micşorarea ei să poată fi executate diferite exer-

ciţii de antrenament. Viteza minimă dezvoltată de instalaţie tre-

buie să corespundă celei necesare pentru a ţine suspendată o

greutate care cântăreşte 60 - 70 kg.

Cerinţa referitoare la viteza reglabilă impune ca ventilatorul să

fie prevăzut cu un mecanism de acţionare pentru viteze variabile,

cu un mecanism care asigură un pas variabil al paletelor sau su-

pape de admisie variabile.

O altă cerinţă a acestei instalaţii o reprezintă dimensiunea reală

pe care o necesită zona de antrenamentzona de antrenament din cadrul curentului

de aer. Pentru o apreciere corespunzătoare a acestei cerinţe trebuie

să analizăm forma şi dimensiunea zonei transversale, împreună

cu înălţimea zonei de antrenament. Forma zonei de antrenament

poate fi circulară, triunghiulară, rombică, hexagonală, octogonală,

etc. Dacă forma zonei de antrenament nu are o importanţă de-

osebită, zona transversală a curentului de aer este unul dintre fac-

torii cei mai importanţi pentru că în funcţie de aceasta trebuie

stabilită energia necesară ventilatorului.

Dacă alţi factori rămân neschimbaţi, energia necesară ventila-

torului variază în funcţie de zona transversală în care acţionează,

acest fapt influenţează prin analogie zona transversală a tuturor

celorlalte componente ale circuitului curentului care trebuie şi ea

să crească în mod proporţional.

Pentru pregătirea în condiţii optime a personalului aeronavi-

gant paraşutist, zona transversală necesară instalaţiei de simulare

a căderii libere pentru instituţia noastră de învăţământ ar trebui să

permită, ca o condiţie minimă, mişcarea şi antrenarea a două per-

soane (cursant şi instructor) cu echipamentul de luptă complet şi

containerul individual.

Înălţimea zonei de antrenament nu trebuie să afecteze în mod

semnificativ energia necesară ventilatorului, dar poate afecta cos-

turile pe care le impune circuitul de aer şi construcţia care îl încon-

joară. De aceea este important să se aleagă o dimensiune

rezonabilă cu o înălţime suficient de mare pentru a permite per-

soanelor care se antrenează să execute lupinguri şi rostogoliri.

În absenţa vântului, uniformitatea curentului de aeruniformitatea curentului de aer tre-

buie să simuleze în mod rezonabil căderea liberă în atmosferă a

paraşutistului. Nu este necesar să fie la fel de mare ca în cazul

tunelului aerodinamic tipic folosit pentru testarea vehiculelor

aerospaţiale sau terestre, dar trebuie introduse măsuri rezonabile

care să asigure exersarea corectă şi în condiţii de siguranţă a antre-

namentelor. Pentru a realiza această uniformitate, se poate:

- condiţiona curentul de aer în fagure;

- realiza o contracţie a curentului în partea din amonte a zonei

de antrenament;

- realiza învelişuri aerodinamice pentru protuberanţele din in-

teriorul curentului.

O simplă buclă de curent de aer şi lipsa unor măsuri menite să
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uniformizeze curentul se soldează cu unghiuri mari ale curentului

de aer şi gradienţi de viteză care vor produce condiţii de antrena-

ment nerealiste şi inacceptabile.

În vederea folosirii turbosuflantei în orice condiţii, tempe-tempe-
ratura maximă a curentului de aerratura maximă a curentului de aer trebuie să se menţină la

un nivel confortabil, ceea ce necesită o răcire permanentă. Prin

urmare circuitul tunelului trebuie să includă un schimbător de căl-

dură sau un mecanism de schimbare a aerului care să preia căldura

din curentul de aer rezultată din acţiunea ventilatorului. Pentru

desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de pregătire, tempera-

tura aerului pe timpul funcţionării instalaţiei trebuie să fie

cuprinsă în limita valorilor de 10 - 220C.

Încercând să compensăm efectul produs de ventilator, este

necesar identificarea unei metode de controlare a temperaturii

curentului de aer prin folosirea unui sistem de schimbare a curen-

tului de aer. Principiul ar putea funcţiona atunci când o parte din

curentul de aer va fi ventilat în exteriorul clădirii, fiind înlocuit si-

multan cu aer de admisie mai rece.

Pentru ca instalaţia să fie fiabilă trebuie avut în vedere nivelulnivelul
de zgomotde zgomot atât în teren, la distanţă mare de clădire, precum şi în

interiorul construcţiei, în special, în zona de antrenament. Nivelul

de zgomot trebuie să fie accesibil şi să permită desfăşurarea în

condiţii optime a tuturor activităţilor ce se execută în zona adia-

centă instalaţiei, în clădire unde sunt necesare cabine pentru ope-

ratori, sală de clasă, galeria din care poate fi urmărită evoluţia

paraşutiştilor, etc. dar şi în zona de antrenament.

În configuraţia în care ventilatorul este montat deasupra zonei

de antrenament, deci amplasat relativ aproape de cursanţii şi in-

structorii care exersează căderea liberă, nivelul zgomotului ar

putea afecta negativ activitatea acestora. Prin urmare, cursanţii şi

instructorii vor trebui să poarte dispozitive antifon atâta timp cât

ventilatorul este pornit şi există acel curent de aer.

Amplasamentul turbosuflantei trebuie să fie de aşa natură încât

să nu impună luarea unor măsuri restrictive de diminuare a zgo-

motului în vederea respectării legislaţiei în vigoare privind pro-

tecţia mediului în zona de instalare.

Cerinţele privind construirea complexuluiconstruirea complexului intră în sarcina

firmei producătoare şi depind în mare măsură de condiţiile pentru

care va fi proiectată instalaţia. Înălţimea totală a clădirii este în

funcţie de dimensiunea curentului de aer din zona de antrenament,

în sensul că factorii aerodinamici impun anumite dimensiuni ale

traiectului curentului de aer pentru a se putea reduce la minimum

rezistenţa la înaintare şi în consecinţă, consumul de energie. Cen-

trul de Instruire pentru Operaţii Speciale dispune în prezent de o

construcţie formată din sală de pliaj paraşute şi turn pentru uscarea

acestora înalt de aproximativ 40 m. Clădirea turnului nu este în

stare operativă, fiind necesare lucrări de consolidare şi întreţinere

la structura de rezistenţă şi acoperiş. Proiectarea şi construirea

unui simulator de cădere liberă impun anumite cerinţe, iar con-

strucţia în sine poate fi executată sub nivelul solului, parţial sub

nivelul solului sau la suprafaţă. Construcţia existentă în cadrul

CIOS poate constitui o importantă facilitate pentru constructor,

acesta putând lua în calcul renovarea, restructurarea şi revi-

talizarea clădirilor existente. Dacă lucrările vor putea fi proiectate

în acest sens, atunci s-ar rezolva problemele ce ţin de baza con-

strucţiei, locul de dispunere şi cea mai importantă ar fi economia

de fonduri necesare construiri complexului. Menţionăm că

înălţimea turnului permite instalarea turbosuflantei, în prezent,

acesta nu este folosit decât pentru depozitarea tehnicii şi materi-

alelor specifice instrucţiei prin paraşutare. Cabina pentru opera-

tori, sălile de clasă, zonele de depozitare a echipamentului necesar

pentru antrenare şi celelalte încăperi necesare desfăşurării core-

spunzătoare a activităţii ar putea fi proiectate pentru construire la

un nivel superior deasupra sălii de pliaj.

Siguranţa exploatăriiSiguranţa exploatării trebuie să constituie principalul

factor în proiectarea, construirea şi utilizarea simulatorului de

cădere liberă. Prin măsurile de siguranţă acceptate, personalul care

se antrenează în cadrul complexului trebuie să fie conştient şi ferm

convins de faptul că atât timp cât exerciţiile sunt executate corect

şi sub supravegherea instructorului de paraşutare, nu pot apărea

evenimente deosebite, incidente sau accidente.

Unele din cerinţele care ar putea afecta configuraţia proiectului

sunt:

- zona de antrenament trebuie să fie prevăzută cu dispozitive de

siguranţă care să limiteze mişcarea în sus şi în jos a personalului,

pe timpul executării antrenamentelor. Dispozitivele de limitare a

mişcării către în sus şi jos trebuie să absoarbă şocul resimţit de

paraşutist în eventualitatea unor căderi sau ciocniri accidentale cu

pereţii, tavanul sau podeaua turbosuflantei;

- pereţii, podeaua şi protuberanţele din incinta de antrenament

trebuie căptuşite pentru a se asigura protecţia paraşutiştilor şi in-

structorilor care ies din curentul de aer;

- asigurarea pentru instalaţie a unui singur punct de control al

pornirii;

- butoane de oprire de urgenţă care să poată fi manevrate şi de

instructori în caz de urgenţă;

- dispozitive de monitorizare a vibraţiilor.

Alte măsuri de siguranţă tipice pentru proiectele speciale care

implică echipamente rotative, vor putea fi proiectate şi introduse

de comun acord cu firma producătoare.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor, simulatorul trebuie să

dispună de garanţia fiabilităţii şi posibilităţi de întreţinere tehnică,

sistem de iluminare, echipamente video şi audio, personal de ex-

ploatare şi biotehnică, spaţii de odihnă şi fişete, simulator de al-

timetru, etc. Personalul care se antrenează (instructori şi cursanţi),

este necesar să fie dotat cu echipament specific de zbor, cronome-

tre, altimetre etc.

Considerăm că înzestrarea Centrului de Instruire pentru Oper-

aţii Speciale cu un astfel de simulator, îmbinată cu folosirea în

cadrul procesului de pregătire a exerciţiilor şi instalaţiilor prezen-

tate în articol, vor conduce implicit la formarea unor paraşutişti

militari cu un ridicat nivel de dezvoltare a calităţilor motrice, cu

o sănătate şi pregătire fizică superioară, capabili să rezolve toate

situaţiile complexe ce pot apărea pe timpul activităţilor de

paraşutare.
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Camp Villaggio Italia aşa cum spun italienii, pentru noi

Kosovo, o bază militară foarte frumoasă, aşezată la poalele

munţilor, un peisaj plăcut vederii, cu o panoramă care cuprinde

parcă întreaga zonă, un adevărat punct de observaţie. O zonă în

care asemănările cu ţara noastră te fac să te simţi acasă.

Aici sub motto-ul „UNIŢI PENTRU PACE” îşi desfăşoară

activitatea în cadrul Task Force Aquila, un detaşament de militari

aparţinând Batalionului 60 Paraşutişti ,,Băneasa - Otopeni”, ală-

turi de aliaţii noştri italieni, sloveni, unguri şi spanioli.

Baza este un mic Turn Babel, prin prisma diversităţii culturale

pe care o prezintă, mai ales, dacă adăugăm la cele enumerate

mai sus şi contribuţia localnicilor kosovari.

Spre deosebire de legenda mitică, baza este un exemplu de

organizare, profesionalism, un sistem foarte bine pus la punct în

care fiecare îşi cunoaşte locul şi rolul, un sistem în care s-au in-

tegrat foarte rapid şi militarii români conduşi de maiorul Ionuţ

Gheorghe, comandantul Detaşamentului ROFND XVIII şi căpi-

tanul Dan Voineagu, comandant de companie.

Patrule, posturi de observare, posturi de control trafic, escorte,

acordare de asistenţă medicală pentru localnici, sunt doar câteva

din misiunile pe care paraşutiştii buzoieni le desfăşoară în cadrul

forţelor de menţinere a păcii KFOR.

Chiar dacă pentru majoritatea dintre ei este prima misiune în

teatrul de operaţii, militarii români au trecut uşor peste emoţiile

începutului de drum şi au demonstrat că sunt purtătorii unor

tradiţii începute încă de la 1941 în ceea ce priveşte existenţa

paraşutiştilor militari. Curajul, calităţile de lider, camaraderia

sunt doar câteva din calităţile care sunt promovate prin activi-

tăţile desfăşurate aici în Kosovo.

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

Maior Gheorghe MITREA
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Tehnica nou intrată în dotare cu care paraşutiştii au început

misiunea în Kosovo, respectiv autoturismele de teren URO

VAMTAC, au adus un plus de imagine şi în acelaşi timp de în-

credere în posibilităţile militarilor.

Cooperarea cu militarii italieni, în special, precum şi legă-

turile stabilite cu populaţia localnică sau oficialităţile din zona de

responsabilitate, sunt câteva din obiectivele pe care, prin felul

lor deschis, comunicativ, sociabil, militarii noştri le-au realizat

într-un timp scurt.

Greutăţile inerente oricărui început de drum, cum ar fi

adaptarea la noile condiţii de viaţă, depărtarea de familie, difi-

cultăţi în comunicarea cu ceilalţi militari din bază sau cu local-

nicii au pus unele probleme militarilor noştri, dar uşor, acestea

au fost depăşite.

Participarea la misiuni, activităţi sportive, excursii în zonă,

diferite activităţi recreative desfăşurate în cadrul bazei, în coope-

rare cu militarii aparţinând altor state, concursuri militare, ac-

tivităţi de antrenament şi pregătire, cunoaşterea tehnicii şi

armamentului aparţinând altor armate, schimburi de experienţă,

acestea sunt activităţile pe care militarii le desfăşoară în mod

constant.

Important este că militarii şi-au înţeles foarte bine rolul şi in-

diferent de sarcinile şi funcţiile pe care le încadrează, de la co-

mandantul de detaşament la simplu militar, îşi îndeplinesc cu

seriozitate şi responsabilitate misiunile.

Chiar dacă se apropie vara cu temperaturi foarte ridicate,

fiecare dintre noi este motivat să-şi ducă la bun sfârşit treaba şi

să se întoarcă la cei dragi.
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Considerente generale
Indiferent de natura violenţei, războiul rămâne acelaşi, iar o

transformare a formelor lui externe de manifestare nu poate să

nu respecte principiile ducerii acţiunilor militare. Astfel, în

prezent, „nu există ceva care să nu poată deveni o armă, fapt ce

necesită ca percepţiile noastre despre acest lucru să fie imperios

fundamentate pe o înţelegere detaliată a unui mediu operaţional

care depăşeşte toate frontierele clasice”.

Toate aceste transformări în fizionomia războiului ne obligă să

facem o delimitare clară între perioada Războiului Rece şi acţi-

unile militare din era industrială, atunci când analiza se referă în

principal la ameninţările actuale ale mediului de securitate, pre-

cum şi la răspunsurile adecvate ale actorilor statali şi organizaţi-

ilor internaţionale împotriva acestora.

Având în vedere că războiul, sub forma confruntărilor de

voinţe sau ideologii rămâne în continuare o stare de fapt, ac-

tualele transformări ale mediului de securitate ne determină să

afirmăm că trăim într-o stare de criză permanentă, generată în

mod regulat de întrebuinţarea şi altor mijloace decât cele militare.

Prin urmare, dacă orice mijloc poate folosi drept o armă, atunci

apărarea din punct de vedere militar îşi schimbă în totalitate abor-

darea în cadrul unui nou context de securitate.

Abordarea operaţiilor prin prisma efectelor (Effects-Based
Approach to Operations, EBAO) caută să identifice o nouă formă

a controlului asupra duratei şi anvergurii unui conflict, concomi-

tent cu realizarea obiectivului strategic la nişte costuri acceptabile.

Eforturile pentru realizarea

efectului scontat sunt între-

prinse sub auspiciile unui

obiectiv bidimensional ce

vizează atât eficientizarea

acţiunilor militare cât şi a ac-

tivităţilor factorului politic.

Astfel, printr-o juxtapunere a

eficienţei rezultatelor politice

cu măsurile cantitative ale

acţiunilor militare, evaluarea

poate integra valori calitative.

Cu toate că aceste produse

analitice, prin natura lor, nu

pot asigura obiectivitate, sim-

plitate şi precizie, ele pot

furniza comandantului o

înţelegere detaliată a contex-

tului operaţional, concomi-

tent cu posibilităţile de a

selecta acel set de măsuri

necesare pentru realizarea efi-

cienţei militare, precum şi

„şansa” de a evalua relaţiile

dintre rezultatele obţinute în

urma operaţiilor executate şi cele de ordin politic. Efectul este

configurarea unei scheme operaţionale care îmbină utilizarea

forţei cu forme comportamentale deliberate ale politicului. Acest

lucru permite operaţiilor să aplice cel mai eficient model pentru

atingerea rezultatului politic scontat de cea mai mare importanţă,

şi anume: realizarea unei conexiuni efective dintre finalităţi şi

mijloace.

Abordări teoretice ale EBAO
Având în vedere aceste aspecte, putem admite că EBAO con-

stituie o provocare reală în filozofia războiului, prin transfor-

marea specificităţii analizei operaţionale tradiţionale, forţă contra

forţă, în care priorităţile centrale erau abilitatea de a concentra

trupe şi interzice adversarului capacitatea de a realiza acelaşi

efect. Astfel, datorită schimbărilor din ultimele două decenii ale

sistemului internaţional victoria nu mai poate fi atinsă în totalitate

printr-o concentrare maximă a trupelor, ci trebuie realizată

folosind eficient forţa militară în sinergie cu capacităţile diplo-

matice, economice, juridice sau alte mijloace (instrumente) ale

puterii.

În timp ce statelor membre NATO li se cere să se confrunte cu

terorismul, traficul de droguri, crima organizată, crizele umani-

tare şi ecologice, precum şi cu o tipologie de conflicte desfăşurate

de adversari care nu au un sistem centralizat de conducere, deli-

mitările dintre evenimentele partidelor de la putere şi acţiunile

armate vor continua să devină tot mai confuze, determinând o

creştere semnificativă a efectelor politice asupra activităţilor

A B O R D A R E A O P E R A Ţ I I L O R
P R I N P R I S M A E F E C T E L O R ,

Î N C O N C E P Ţ I A A L I A N Ţ E I
N O R D - A T L A N T I C E

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

Maior drd. Doru-Constantin TOCILĂ
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Noul concept al operaţiei bazate pe efecte evidenţiază impor-
tanţa controlului duratei şi anvergurii unui conflict, şi totodată
permite realizarea unui obiectiv strategic la un cost acceptabil.
Eforturile de realizare a efectului dorit (scontat) sunt analizate
atât din punct de vedere a eficienţei operaţionale, cât şi din per-
spectiva eficacităţii politice. Astfel, prin cumularea eficacităţii
rezultatelor politice cu măsurile cantitative ale operaţiei militare,
evaluarea poate conduce la obţinerea unor valori calitative. Rezul-
tatul acestui raţionament rezidă într-un model operaţional care
relaţionează întrebuinţarea forţei cu acţiunile comportamentale
deliberate ale factorului politic. Acest fapt permite operatorilor
selectarea celei mai eficiente soluţii pentru realizarea dezideratu-
lui suprem al politicului, şi anume stabilirea unei relaţii de cauza-
litate dintre finalităţi (obiective) şi mijloace.
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militare. Prin urmare, EBAO reprezintă o transformare naturală

şi logică a filozofiei ducerii războiului, la noile provocări ale

mediului de securitate şi diminuarea semnificativă a barierelor

dintre activităţile şi rezultatele militare şi politice.

În scopul înţelegerii cât mai detaliate a acestui curent de

gândire militară (EBAO), considerăm că este necesară o abordare

comparativă a celor două raţionamente operaţionale în conflictele

actuale şi viitoare. Din acest punct de vedere, diferenţa esenţială

dintre abordările strategice ale operaţiilor bazate pe efecte şi acţi-

unile militare de uzură (bazate pe pierderi în personal şi tehnică)

este aceea că fiecare dintre acestea incumbă seturi de mijloace

complet diferite pentru execuţie.

EBAO reprezintă un proces de obţinere a unui efect sau rezul-

tat strategic scontat asupra inamicului, printr-o aplicare sinerge-

tică, multiplicativă şi cumulativă a unui spectru larg de capacităţi

militare şi non-militare la toate nivelurile de ducere a războiului.

Astfel, prin cumularea rezultatului strategic cu acţiunile militare,

operaţiile abordate prin prisma efectelor reprezintă mai mult

decât o schimbare de concepţie în ducerea războiului, deoarece

aceasta incumbă în special o nouă provocare în domeniul struc-

turii şi acţiunilor forţelor participante (implicate). Unul din argu-

mentele de bază ale acestui nou concept îl reprezintă justificarea

(evaluarea) şi măsurile de eficientizare a operaţiilor militare în

procesul de planificare operaţională. Prin această recunoaştere

explicită a relaţiilor dintre operaţii şi scopurile politice, un cadru

conceptual pentru a înţelege când, de ce şi cum Alianţa va aborda

acţiunile militare, devine mult mai transparentă. În acest sens,

estimările şi planificarea pot genera identificarea obiectivelor

militare, precum şi integrarea raţionamentului logic „de ce

operăm?” pentru a determina „cum operăm?”.

Acest deziderat necesită din partea membrilor Alianţei un stil

de operare bazat pe dezvoltarea interoperabilităţii şi flexibilităţii

în setul de misiuni şi structurile lor organizaţionale, în scopul

asigurării condiţiilor optime pentru planificatori în procesul de

selectare a mijloacelor, formelor şi tacticilor, în concordanţă cu

scopurile politice urmărite. În mod cu totul particular, mijloacele

şi organizaţiile militare trebuie să fie destul de flexibile pentru a

micşora la minimum constrângerile de ordin organizaţional şi

tehnologic, realizând astfel o lărgire a gamei de opţiuni eficiente

pentru factorii politici decizionali.

Pentru o înţelegere deplină a conceptului EBAO, consider că

o abordare sintetică a terminologiei specifice a Alianţei devine

necesară. Astfel, din perspectiva Consiliului Militar NATO, ope-

raţiile abordate prin prisma efectelor reprezintă „aplicarea co-

erentă şi generală a diferitelor instrumente/mijloace ale Alianţei

cumulate cu o cooperare practică, reală cu actorii non-NATO

implicaţi, în scopul creării efectelor necesare pentru realizarea

obiectivelor planificate, şi implicit a stării finale”.

Totodată, pentru descrierea şi înţelegerea adecvată a strategiei

NATO consider oportună în continuare abordarea următoarelor

definiţii:

- spaţiul de angajare - este acea parte a mediului (teatrului de

operaţii) în care Alianţa decide să se angajeze sau este angajată

în operaţii; pentru o mai bună înţelegere a spaţiului de angajare,

el este repartizat în patru mari domenii: politic, militar, eco-

nomic şi civil, care reprezintă şi principalele „instrumente” ale

puterii NATO pentru realizarea stării finale;

- starea finală - este o situaţie/stare de fapt unică, clară,

săvârşitoare obţinută prin realizarea cu succes a unuia sau mai

multor obiective strategice determinate de Consiliul Nord-At-

lantic;

- un obiectiv - reprezintă un rezultat bine definit în cadrul

spaţiului de angajare, esenţial pentru factorul politic şi planurile

comandanţilor de la toate nivelurile, pentru realizarea stării

finale; obiectivele vor fi realizate prin rezultatul cumulării tuturor

efectelor scontate; de asemenea, obiectivele sunt derivate din

starea finală, iar realizarea acestora ar trebui să conducă la

desăvârşirea stării finale;

- un efect - este o consecinţă cumulativă a uneia sau mai multe

acţiuni din cadrul spaţiului de angajare, care conduce la o modi-

ficare în situaţia unuia sau mai multor domenii. Cumularea

efectelor scontate conduce la îndeplinirea obiectivelor. O primă

tipologie divide efectele în două grupuri: primare/principale, care

sunt rezultatul unei acţiuni directe, şi subsecvente/secundare,

atunci când acestea produc un efect sau un grup de efecte ulte-

rioare. De asemenea, efectele pot fi grupate în două categorii,

fizice şi cognitive. Deşi toate efectele fizice vor conduce la anu-

mite forme de efecte cognitive, scopul lor principal va fi să influ-

enţeze capacităţile actorilor statali şi nestatali, în timp ce efectele

cognitive sunt direcţionate către comportamentul acestora. În

cadrul categoriilor fizice şi cognitive se pot produce următoarele

tipuri de efecte:

- efecte dorite, sunt acelea care au un impact pozitiv asupra

realizării obiectivelor;

- efecte nedorite, sunt acelea care împiedică realizarea obiec-

tivelor;

- efecte intenţionate, produc un grup de efecte pre-determinate,

anticipând rezultatul dintr-o acţiune întreprinsă;

- efecte neintenţionate, sunt acelea care nu sunt anticipate sau

prevăzute să fie asociate cu obiectivele sau acţiunile desfăţurate

(acestea pot fi dorite sau nedorite).

Aşa cum se observă din definiţia şi terminologia întrebuinţată

pentru delimitările conceptuale ale EBAO, cele mai esenţiale

trăsături ale strategiei cuprind următoarele:

- scopurile politice trasate;

- aplicarea ,,instrumentelor puterii PMEC” (politic, militar,

economic, civil);

- abordarea sistemică a spaţiului de angajare al Alianţei.

Având în vedere aceste caracteristici şi celelalte considerente

anterioare putem afirma că rezultatul politic dorit va fi întot-

deauna relaţionat de planificarea strategică a operaţiilor militare.

Astfel, dezideratul politic este reprezentat de scop, războiul de

mijloace pentru realizarea acestuia, iar mijloacele nu pot fi nicio-

dată abordate independent de obiectivul lor. De asemenea, succe-

sul sau eşecul în acţiunile militare a fost întotdeauna analizat

funcţie de rezultatele politice, indiferent de tacticile, tehnicile şi

procedurile întrebuinţate de forţele implicate.

26



PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

Prin urmare, cumularea desfăşurării operaţiilor cu îndeplinirea

obiectivelor politice rămâne provocarea majoră atât pentru fac-

torii politici decizionali, cât şi pentru conducerea organismului de

apărare. EBAO constituie o transformare importantă în planifi-

carea şi desfăşurarea operaţiilor, şi în mod special, pentru că aces-

tea realizează o legătură directă dintre acţiunile militare şi

efectele politice dorite. Cu alte cuvinte, EBAO reprezintă o apro-

bare explicită a identificării conceptului de obţinere a victoriei

prin manipularea, ameninţarea şi distrugerea centrului de greutate

(center of gravity, COG) al unui adversar.

Aspecte operaţionale privind viziunea
Alianţei Nord-Atlantice
La 6 iunie 2006, Comitetul Militar NATO elabora un concept

care exprima poziţia acestui organism cu privire la abordarea

operaţiilor prin prisma efectelor (Effects Approach to Operations,

EBAO).

Fundamentele acestei gândiri ale dimensiunii militare a

Alianţei se regăsesc în Directiva Politică Generală care evidenţi-

ază faptul că „în actualul mediu internaţional de securitate există

un curent de încurajare în domeniul cooperării şi coordonării

efective dintre state şi organizaţiile mondiale cu privire la inter-

dependenţa rolurilor acestor organisme în prevenirea şi manage-

mentul crizelor”. Totodată, acelaşi document identifică cerinţa

dezvoltării în continuare a unei viziuni de abordare a operaţiilor

prin prisma efectelor, ca metodă şi instrument de planificare simi-

lare modelului american EBO.

În esenţă, EBAO derivă din abordarea generală a Alianţei cu

privire la securitate, nu numai din punct de vedere militar dar şi

din necesitatea unei coerenţe acţionale între toate instrumentele

puterii, aşa cum sunt ele definite în Conceptul Strategic al

Alianţei.

Având în vedere faptul că forţele pot fi angajate într-o gamă

largă de operaţii şi într-un context în care delimitarea dintre pace

şi război este aproape inexistentă, EBAO este un „instrument”

utilizat pentru a direcţiona dezvoltarea capacităţilor şi

conceptelor operaţionale printr-un proces de transformare, unde

deciziile sunt luate atât la nivel operativ cât şi strategic.

Progresele specifice în domeniul informaţional şi al tehnolo-

giei ca un tot unitar este identificat ca un factor-cheie de imple-

mentare eficientă a acestei teorii. Deoarece interoperabilitatea

rămâne un instrument de importanţă semnificativă, scopul final

urmează să fie realizarea coerenţei acţiunilor şi stărilor finale ale

Alianţei, de la nivel politico-militar în jos către palierul tactic.

Prin urmare, aceasta necesită ca forţele NATO să-şi realizeze în

principal coerenţa acţiunilor între ele, apoi să fie identificaţi

„paşii” următori, concomitent cu obţinerea unei coordonări efi-

ciente cu toţi actorii non-NATO implicaţi în acest proces.

Esenţa aplicabilităţii şi operaţionalizării acestei teorii decurge

din analiza ciclului decizional, respectiv a celor patru funcţii de

bază: observare, orientare, decizie, acţiune (observation, orienta-
tion, decision, action, OODA loop). Acest model facilitează con-

siderabil atât luarea deciziei, cât şi acţiunile îndreptate pentru

dezorganizarea ciclului decizional al adversarului, acest lucru in-

fluenţându-i oponentului deopotrivă capacitatea de decizei şi de

acţiune. Prin urmare, efortul principal îndreptat atât pe capaci-

tăţile fizice, cât şi cognitive prin desfăşurarea unor acţiuni cu

efect letal şi neletal în cadrul EBAO, urmează o schemă similară

celei menţionate anterior.

Pe de altă parte, prin extinderea largă a scopului clasic al pro-

cesului planificării operaţionale către domeniile PMEC, integrate

la nivel politico-militar, EBAO asigură opţiuni multiple într-un

context operativ-strategic, în scopul selectării zonelor fizice şi

non-fizice (virtuale), unde să fixeze şi influenţeze un adversar

neconvenţional. De aceea, o aplicare eficientă a EBAO reprezintă

o armonizare a activităţilor militare şi civile prin întrebuinţarea

unui set de instrumente ale puterii, în scopul influenţării compor-

tamentului tuturor actorilor: parteneri/membri, adversari şi

neutri/terţi. Totodată, întrebuinţarea EBAO necesită o abordare

logică totală privind situaţia, concomitent cu planificarea, exe-

cuţia şi monitorizarea consecinţelor acţiunilor.
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Pentru operaţionalizarea teoriei, EBAO incumbă patru activi-

tăţi cunoscute în cadrul Alianţei ca funcţii de bază:

- înţelegerea comprehensivă a spaţiului de angajare

(Knowledge Development, KD);

- planificarea bazată pe efecte (Effects-based planning, EBP);

- execuţia bazată pe efecte (Effects-based execution, EBE);

- evaluarea bazată pe efecte (Effects-based assessement,
EBA).

Implementarea acestor funcţii în procesul de luare a deciziei,

precum şi în dezvoltarea unor proceduri şi instrumente adecvate,

reprezintă în mod curent provocarea majoră întâlnită în opera-

ţionalizarea EBAO.

Având în vedere toate aspectele analizate anterior, putem

afirma că cele trei mari caracteristici ale EBAO sunt: abordarea
sistemică, cauzalitatea şi dominaţia tehnologiei informaţionale.

Pe de altă parte, conceptual, NATO EBAO subliniază o con-

strucţie analitică superioară pentru operaţiile întrunite multi-

naţionale ale Alianţei Nord-Atlantice. Indiferent de evoluţia

EBAO, aspectele importante cu privire la abordarea bazată pe

efecte au devenit larg recunoscute, validate şi chiar implementate

în operaţiile întrunite cuvenite ale NATO. Aceste aspecte includ

următoarele particularităţi ale modelului Alianţei cu privire la

abordarea operaţiilor prin prisma efectelor:

- o definiţie clară a stării finale şi obiectivelor;

- o abordare sistemică pentru înţelegerea comprehensivă şi in-

fluenţarea adversarului, respectiv a mediului operaţional;

- aplicarea integrată a instrumentelor puterii Alianţei;

- capacităţi de colaborare informaţională integrate deplin;

- un process comprehensive şi riguros de evaluare a efectelor.

Aşadar, odată cu fundamentarea acestui concept al Alianţei

putem afirma că vor apărea şi reacţii inverse, cu efecte semni-

ficativ benefice pentru eficientizarea modelului analitic. Chiar

dacă această cristalizare a conceptului se va realiza în timp,

opinăm că EBAO va fi cu siguranţă analizat ca un stimul impor-

tant pentru viitoarele abordări ale artei operative.

În loc de concluzii
Toate aceste transformări conceptuale cu privire la planifi-

carea, desfăşurarea şi evaluarea sistemică a acţiunilor militare au

adus însă şi unele critici din partea unor specialişti, mai ales din

punct de vedere al rezultatelor obţinute de forţele convenţionale

în campaniile din Irak şi Afganistan.

Un prim aspect sensibil este relaţionat de abordarea sistemică,

care incumbă o regândire a conceptului COG. Din acest punct de

vedere, EBAO trebuie să delimiteze clar, în cadrul construcţiei

analitice, utilitatea COG, în condiţiile în care acesta poate fi un

centru, o conexiune, un sistem, o subcomponentă a unui sistem

sau un „sistem de sisteme” cu rol integrator, care conduce la o

multiplicare interminabilă a tuturor centrilor de greutate sau la o

„dizolvare” a acestuia într-o singură entitate.

O altă provocare a conceptului EBAO pentru arta operativă

este dată de conexiunea dintre acţiune şi obiectiv, respectiv legă-

tura cauzală care generează efectele dorite. Având în vedere utili-

tatea acţiunilor elementelor terestre ale Forţelor pentru operaţii

speciale (FOS) la toate nivelurile războiului, dar în special la cel

politico-militar, putem admite că rolul acestor componente în

această relaţie de cauzalitate-stare finală/obiective-efecte-

centri-acţiuni-resurse devine critică.

Nu în ultimul rând, realizarea dominaţiei informaţionale ca

trăsătură definitorie pentru operaţionalizarea EBAO vine să sub-

linieze şi să integreze importanţa unor structuri cu o organizare

flexibilă şi un caracter neconvenţional al acţiunilor sale, respec-

tive FOS, pentru sprijinirea şi dezvoltarea bazei de date necesare

Alianţei în înţelegerea comprehensivă a spaţiului de angajare.

Chiar dacă această bază de date este, în prezent, într-o stare

iniţială, consider că printr-o angajare proactivă a FOS în TO,

Alianţa poate obţine o imagine mult mai amplă a mediului opera-

ţional. Totodată, aceste baze de date detaliate reprezintă un impe-

rativ pentru îndeplinirea misiunilor FOS, care depind în mare

măsură de exactitatea şi actualitatea produselor de informaţii

despre ţintă/obiectiv.

Având în vedere toate aceste argumente pro, validării şi oper-

aţionalizării EBAO, se poate afirma că deşi impactul potenţial

este unul „subtil”, el devine semnificativ în esenţă pe timpul pro-

cesului planificării operaţionale.

Prin analiza centrilor şi conexiunilor-cheie a unui potenţial

adversar înaintea declanşării crizei EBAO, prin natura analizei

sistemice a acţiunilor militare, poate sprijini planificatorii

oferindu-le oportunităţi proactive, în scopul integrării capaci-

tăţilor acestor componente în planurile pentru operaţii întrunite

multinaţionale ale Alianţei.

EBAO rămâne un curent de gândire militară care susţine pri-

mordialitatea efectelor şi limitarea pierderilor colaterale, în anta-

gonie cu acţiunile de distrugere a ţintei, fapt ce ne îndreptăţeşte

să subliniem necesitatea instituţionalizării acestei teorii în comu-

nitatea FOS. De asemenea, această nouă teorie a conflictelor ac-

tuale şi viitoare vine să eficientizeze întrebuinţarea unor structuri

specializate în acţiuni caracterizate prin utilitatea lor strategică,

respectiv componentele terestre FOS.

Prin urmare, opinez că dezvoltarea acestui mod de gândire

militară a operaţiilor prin prisma efectelor, trebuie să-şi găsească

locul în cadrul doctrinei de specialitate a comunităţii FOS din

Armata României. Totodată, consider că instituţionalizarea

educaţională a EBAO trebuie să constituie una din preocupările

primordiale ale conducerii strategice a comunităţii FOS, şi nu

numai.

În concluzie, reanaliza şi fundamentarea subprocesului de

analiză sistemică prin reconfigurarea construcţiei analitice mul-

tidimensionale a spaţiului de angajare al Alianţei la provocările

şi ameninţările mediului operaţional actual, opinez că trebuie să

reprezinte o altă prioritate a factorilor militari decizionali.
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„„IINNSSTTRRUUIIEEŞŞTTEE--TTEE 
AAŞŞAA CCUUMM VVEEII LLUUPPTTAA””

Scur t  e s eu  de sp re  t r ecu tu l ,  p re zen tu l  ş i  v i i t o ru l
Ba ta l i onu lu i  498  Paraşu t i ş t i  ş i… nu  numai

Într-o realitate solicitantă şi stresantă, în care suntem
supuşi unui real bombardament mediatic, conţinând pe lângă
o infimă şi pozitivă doză de utilitate o imensă şi negativă can-
titate de informaţii-balast, încerc să comprim dimensiunile
timpului şi să relatez succint, pentru prezentul ce va deveni tre-
cut şi viitorul ce va deveni prezent, despre câteva aspecte
esenţiale referitoare la unitatea de paraşutişti ce fiinţează în
garnizoana Bacău din anul 1990.

Omul a dorit dintotdeauna să zboare. A reuşit într-un târziu,

iar acest mare pas pentru omenire a primit imediat şi o utilizare

militară ca şi celelalte descoperiri ale tehnicii şi ştiinţei. Astfel,

visul comandanţilor şi conducătorilor de oşti de a-şi plasa o parte

din forţe  şi  mijloace  în  spatele  frontului  inamic a  devenit  re-

alizabil  în momentul  înfiinţării  primelor structuri de paraşutişti

militari. Aceste nuclee de ,,luptători care coboară din cer” se

constituie într-o categorie de forţe specializate  ale  armatelor

tuturor statelor,  capabile  să  materializeze  dimensiunea verti-

cală  a  manevrei  în  toate perioadele ducerii războiului.

Structurile de paraşutişti militari sau care execută misiuni prin

paraşutare au fost, sunt şi trebuie să rămână un factor de putere

militară, fiind o componentă de bază  a armatelor moderne, con-

tribuind decisiv la consolidarea şi amplificarea  mobilităţii aces-

tora.

Dacă la mijlocul secolului 20 paraşutiştii militari erau utilizaţi

în luptă ca infanterişti paraşutaţi sau desantaţi, noile condiţii im-

puse de modul de ducere a acţiunilor de luptă şi ameninţările

teroriste specifice sfârşitului de secol 20 au impus o serie de

adaptări de tip doctrinar în domeniul formării luptătorilor de

elită.

Utilitatea acestei specializări avea  să fie confirmată de rezul-

tatele neaşteptate repurtate în misiuni de guerilă, comando,

operaţii speciale, desant amfibiu sau alte tipuri de misiuni cu ca-

racter special desfăşurate în mediul terestru, aerian şi marin, baza

succesului constituindu-l înaltul nivel de pregătire tactică, spe-

cializarea tehnică polivalentă, rezistenţa fizică şi psihică peste

limită, calităţile morale de excepţie.

Luptătorii paraşutişti se autoselectează  prin accentul pus pe

îndrăzneală, pe credinţa în propriile forţe şi încredere în cama-

razi, pe convingerea că orice misiune, indiferent de riscurile pe

care le implică, poate fi îndeplinită, trăsături care îi permit să-şi

domine teama şi să fie mândru că poartă bereta de paraşutist. 

Pregătirea specială, permanenta stare de disponibilitate, ca-

pacitatea de a folosi cea de a treia dimensiune a spaţiului de luptă

- spaţiul aerian - conferă acestor trupe o importanţă deosebită. Pe

lângă posibilitatea de a intra rapid în luptă în zone improprii

celorlalte categorii de forţe, aceştia asigură îndeplinirea misiu-

nilor cele mai complexe, cu influenţă hotărâtoare în desfăşurarea

acţiunilor forţelor terestre, fiind capabile să acţioneze la mari

distanţe, să cucerească puncte strategice, operative sau operativ-

tactice sau să îmbunătăţească raportul de forţe într-o zonă de

operaţii, respectiv pe o direcţie operativă.

Deşi cartea de istorie a Batalionului 498 Paraşutişti nu este

chiar atât de voluminoasă, din punct de vedere cronologic, filele

acesteia sunt încărcate cu fapte demne de atenţie şi imperios

necesar de urmat de către cei care vor dori să activeze în unităţi

cu specific de pregătire prin paraşutare.

După cum am menţionat, unitatea băcăuană este relativ

tânără, executând în această perioadă scurtă peste 50.000 de

paraşutări, fără incidente grave, utilizând toate tipurile de tehnică

de paraşutare, şi brevetând aproximativ 2.500 paraşutişti mili-

tari.

Nivelul înalt de pregătire a fost atins prin instruire continuă şi

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII
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constantă în toate domeniile de activitate şi desăvârşit prin par-

ticiparea la misiuni internaţionale sub comandă NATO sau ONU.

Militarii din structura batalionului au participat la misiuni sub

egida organizaţiilor amintite mai sus în Angola, Bosnia-Herţe-

govina, Kosovo, Irak, Kuweit, Coasta de Fildeş şi Congo, iar în

aceste momente alţi militari ai batalionului execută programe de

pregătire în vederea executării de misiuni în teatrele de operaţii

din Afganistan şi Kosovo.

Meritele sunt în primul rând ale tuturor paraşutiştilor militari

băcăuani, de la înfiinţare (30 noiembrie 1990) şi până în prezent,

dar, trebuie să recunoştem, ,,să dăm Caesarului ce-i a Caesaru-

lui”, că toate acestea nu ar fi fost posibile fără talentul manage-

rial al ofiţerilor ce au comandat unitatea de-a lungul celor 19 ani

de existenţă, ofiţeri de o reală valoare profesională şi aleasă pro-

bitate morală.

Astfel, în primii 5 ani de existenţă (1990-1995) la comanda

batalionului s-a aflat locotenent-colonelul Maricel Brînză,

OMUL căruia îi datorăm dorinţa de a reuşi şi de a învinge, iar

între anii 1995-1997 unitatea, sub comanda locotenent-
colonelului Toader Mihai, a fost nominalizată ca fiind prima

unitate din Armata României destinată a executa mmmmiiii ssss iiii uuuu nnnn iiii
uuuummmm aaaannnniiii tttt aaaarrrreeee   ssssuuuu bbbb  ccccoooo nnnndddd uuuucccceeee rrrreeeeaaaa   NNNNAAAATTTTOOOO....

A urmat la comandă, în perioada 1997-1999, locotenent-
colonelul Ion Mănăilă, iar în intervalul de timp cuprins între

1999-2009, ani trăiţi sub spectrul nemilos al restructurărilor ma-

sive ce nu au iertat nici măcar pe cei merituoşi, sarcina deosebit

de dificilă a conducerii a aparţinut colonelului Iulian Ciurea şi

între anii 2006-2009, echipei de comandă formată din căpitan
comandorul Sorin Horghidan - locţiitorul comandantului şi

locotenent colonelul Răzvan Surdu - şeful de stat major, ofiţeri

sub a căror atentă direcţionare s-a reuşit, prin competenţă,

dăruire şi eforturi concentrate, depuse de întregul personal, ani-

mat de dorinţa de a demonstra că merităm să fiinţăm şi în viitor,

menţinerea ca unitate de paraşutişti a armatei României. 

Procesul de restructurare s-a dovedit a fi lung şi anevoios, dar

cu toţii am înţeles că, fără progres şi implicare, există riscul

major de a părăsi istoria înainte de a începe să fie scrisă, fiecare

filă din istoria acestui batalion fiind scrisă cu muncă, dar şi cu

mândria de a fi printre cei aleşi.

Ca o încununare a eforturilor depuse de toate generaţiile de

paraşutişti, adeseori peste limita normalului şi uneori chiar

supraomeneşti, 2009 va reprezenta, pentru batalioanele de

paraşutişti din Bacău şi Buzău, anul recunoaşterii depline a

valorii lor prin includerea acestora în structura primului regiment

de operaţii speciale.

Începând din anul 2009, batalionul este comandat de către

căpitan comandorul Sorin Horghidan, deţinător a unei vaste ex-

perienţe profesionale probată în misiuni internaţionale şi căruia

îi va reveni sarcina onorantă de a coordona integrarea unităţii în

Regimentul 1 Operaţii Speciale.

Acum, când viitorul batalionului a devenit evident, concomi-

tent cu activităţile generate de resubordonare, principala preocu-

pare a comenzii unităţii este constituită de creşterea competenţei

profesionale a personalului având în vedere directă provocările

ce vor urma.            

Ca o recunoaştere a nivelului de pregătire atins, Batalionul

498 Paraşutişti a fost nominalizat, în anul 2009, să constituie şi

să instruiască detaşamentul RO FND XIX - Kosovo ce va fi in-

trodus în teatrul de operaţii la sfârşitul lunii august, moment

deosebit pentru paraşutiştii militari români, având în vedere că

se va executa înlocuirea detaşamentului RO FND XVIII,

constituit de către colegii noştri de arme, din Batalionul 60

Paraşutişti. 

Ţinând cont de nivelul înalt de pregătire, de antrenamentele

ce se desfăşoară continuu în condiţiile specifice teatrului de ope-

raţii, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, de rezultatele

obţinute pe timpul evaluărilor, avem certitudinea că militarii de-

taşamentului vor reprezenta unitatea la cele mai înalte standarde

de performanţă pe parcursul derulării misiunii.

Dorinţa de afirmare, spiritul de dăruire şi competiţie continuă,

dar şi motto-ul „INSTRUIEŞTE-TE AŞA CUM VEI LUPTA !”

au contribuit, contribuie şi vor contribui, suntem siguri, la

menţinerea în elita armatei a acestei unităţi de paraşutişti,

dorindu-le acelaşi realizări şi colegilor de regiment din Buzău. 

Continuându-şi destinul asumat prin jurământul militar,

paraşutiştii militari cred în viitor, în puterea lor, puterea celor

ce-şi amanetează viaţa în schimbul celor câteva clipe de libertate

petrecute între cer şi pământ, şi aşteaptă cu nerăbdare provocările

ce vor veni.

„„„„AAAAUUUU DDDDAAAACCCCEEEESSSS   FFFFOOOO RRRRTTTTUUUU NNNNAAAA    JJJJUUUU VVVVAAAATTTT  !!!! ””””   ----   

„„„„   NNNNOOOO RRRROOOOCCCCUUUU LLLL  ÎÎÎÎ IIII   AAAAJJJJUUUUTTTTĂĂĂĂ   PPPP EEEE  CCCCEEEEIIII   ÎÎÎÎNNNN DDDDRRRRĂĂĂĂ ZZZZNNNNEEEEŢŢŢŢIIII   !!!! ””””
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BBBBiiii llllaaaannnnţţţţ   ddddeeee   mmmmiiii ssss iiii uuuunnnneeee
Plutonier adjutant Gheorghiţă ALDEA
Acum, la sfârşitul misiunii ANA

TRAINING XI, mă simt îndreptăţit să

afirm că aceasta a fost un câştig pe toate

planurile atât pentru mine personal cât şi

pentru sistemul din care fac parte. Expe-

rienţa de viaţă şi profesională pe care o

dobândeşti în misiune, cu greu poate fi

acumulată într-o altă activitate. Şi nu este

dată doar de provocările trăite în misiune,

de numeroasele ocazii de a călători, de a

vizita locuri noi şi de a cunoaşte noi cul-

turi, dar şi de numeroasele contacte umane,

de viaţa în colectivitate şi lucrul în echipă,

de prieteniile noi şi solide bazate pe cama-

raderie şi solidaritate umană. Este locul şi

timpul unde cunoşti oameni de valoare şi

de asemenea îţi dai seama de adevărata

valoare a celor pe care  deja îi cunoşteai şi

îi apreciai de mai mult timp.

Am avut ocazia să văd că lumea nu este

aşa mare cum pare, iar lumea Operaţiilor

Speciale este o lume şi mai mică în care

oamenii ajung să se cunoască între ei.

Revederile după ani de zile a colegilor

străini din cursurile internaţionale de

pregătire sau din alte misiuni sunt sarea şi

piperul şi au un farmec aparte. De aici res-

pectul şi sacrificiul necondiţionat de care

de cele mai multe ori s-a dat dovadă în

situaţii limită, chiar dacă militarii erau din

ţări diferite. Trebuie să ne onorăm cama-

razii care participă la îndeplinirea obligaţi-

ilor asumate de România prin participarea

la diferite misiuni şi să cinstim memoria

celor care şi-au dat viaţa sau au fost răniţi

în teatrele de operaţii. Avem de învăţat la

acest capitol, iar exemplele pe care ni le

dau partenerii de coaliţie sunt impresio-

nante. Pe aeroportul din Baghram am con-

dus pe ultimul drum unul din cei aleşi…iar

mii de oameni de diferite naţionalităţi au

fost alături de noi, fără reţineri,  în durerea

ce nu se poate explica în cuvinte...

Misiunile se desfăşoară în ţări străine,

în conflicte cu inamici invizibili, care au

culturi incompatibile cu modelul demo-

cratic românesc şi european, dar prezenţa

într-un front de luptă real e o garanţie că

vom face faţă oricând unei agresiuni îm-

potriva ţării noastre. Este simplu de înţeles

şi nu trebuie să justificăm nimănui acţiu-

nile noastre. 

Misiunea de bază pentru instructorii

români din cadrul Detaşamentului ANA

TRAINING, echipa MTT (Echipa Mobila

de Instrucţie) din cadrul căreia am făcut şi

eu parte constă în instruirea militarilor

afgani, sprijinind eforturile instructorilor

militari aliaţi din cadrul Grupului Inter-

naţional de Sprijinire a Instruirii. Speciali-

tăţile militare în care sunt pregătiţi militarii

afgani sunt: infanterie, comunicaţii, cerce-

tare, auto şi medical. Cu o comandă de

elită şi fără a neglija contribuţia sub-

stanţială a ofiţerilor din cadrul detaşamen-

tului care ne-au condus şi sprijinit în orice

problemă, se poate afirma că subofiţerii şi

maiştrii militari au avut o contribuţie

definitorie la instruirea militarilor afgani.

Din rândul instructorilor români, cei şcoliţi

la Centrul de Instrucţie pentru Operaţii

Speciale, cei care ani de-a rândul mi-au

fost cursanţi sau colegi au ieşit clar în evi-

denţă prin profesionalismul şi implicarea

de care au dat dovadă permanent. Nu de-

geaba pe statul de misiune funcţiile de „in-

structor” sunt „dedicate” maiştrilor militari

şi subofiţerilor. Acolo, în teatrul de opera-

ţii, este unul din locurile unde se probează

cu adevărat calităţile pedagogice şi se vede

clar valoarea. Instruirea militarilor afgani

se face în săli de specialitate şi în

poligoane, unele dintre ele modernizate în

adevăratul sens al cuvântului iar altele ră-

mase la stadiul ocupaţiei sovietice, iar

nivelul la care se desfăşoară această instru-

ire este de la echipă (grupă) până la com-

panie, pregătirea de bază fiind parcursă

anterior la Centrul Militar de Pregătire din

Kabul. Barierele interculturale şi baza ma-

terială uneori deficitară a subunităţilor

ANA aflate în faza de formare reprezintă

provocări ce sunt surmontate de către mili-

tarii români, zi de zi, prin profesionalism.

După şase luni de misiune rămâi plăcut im-

presionat să vezi bucuria pe feţele af-

ganilor când reuşeşti să porţi discuţii

simple, în limba lor dar şi să vezi cum fără

efort încearcă să te impresioneze rostind,

cuvinte romaneşti. Parcă are o cu totul altă

valoare, la sfârşitul misiunii, când ţi se

urează: „Drum bun, prieten român!”.
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Exerciţiile tactice şi tragerile cu armamen-

tul uşor şi greu de infanterie fac deliciul

perioadei de instruire a militarilor afgani.

Este mai mult ca sigur timpul şi locul unde

românii impresionează şi nu doar pe

afghani, prin nivelul de pregătire pe care îl

au. Misiunea instructorilor români nu este

simplă. Mediul în care se desfăşoară in-

struirea, tensiunea şi pericolele zilnice fac

parte din cotidian. Ajutaţi de experienţa

dobândită pe timpul pregătirii în ţară sau

pe timpul executării unor misiuni ante-

rioare, militarii români trec peste aceste

bariere alături de partenerii de coaliţie par-

ticipând astfel în mod notabil la clădirea

profilul militarului afgan. Lumea nu a fost,

nu este şi nici nu va fi dreaptă niciodată dar

tocmai de aceea trebuie să luptăm pentru

dreptate.

După exerciţiul de validare şi evaluare

de la sfârşitul perioadei de instruire, batali-

oanele sunt gata să fie dislocate pentru a

contribui la menţinerea securităţii, în

diferite provincii ale Afganistanului.

Evaluarea este o activitate importantă care

arată comisiei de componenţă multinaţion-

ală gradul de seriozitate şi profesionalism

cu care instructorii români şi-au tratat

sarcinile. Calificativele şi aprecierile au

fost pozitive, urmând linia ascendentă sta-

bilită de detaşamentele precursoare şi sunt

convins că şi cei care ne-au urmat vor

acţiona în aceiaşi notă. Aceste aprecieri vin

din partea partenerilor americani şi a bene-

ficiarului eforturilor instructorilor români,

mai precis Armata Naţională Afgană. Este

îmbucurător faptul că vezi punându-se în

practică multe din tehnicile, tacticile şi

procedurile învăţate la Centrul de Instruire

pentru Operaţii Speciale, salvându-se

astfel vieţi omeneşti, ceea ce ne dă garanţia

că mergem pe un drum bun. 

Dar în ceea ce priveşte pregătirea, se

mai poate face destul de mult în privinţa

realismului. Este o chestie cu care se con-

fruntă toate armatele. Încercăm să ne adap-

tăm la ce apare nou în zonele de conflict,

pentru că una este să înveţi lucruri legate

de lupta clasică, iar altceva ceea ce se în-

tâmplă acum în teatrele de operaţii, unde

este un război asimetric, în care inamicul

nu poartă uniforme, se poartă mijloacele

de teroare, atentatele, mijloacele explozive

improvizate, este permanent o luptă pentru

adaptarea la situaţia din teren. Nu mai poţi

recunoaşte inamicul decât când trage

asupra ta, pentru că este îmbrăcat în civil şi

într-o fracţiune de secundă trebuie să de-

cizi dacă tragi sau nu tragi. Există departa-

mente care se ocupă de lecţiile învăţate din

teatrele de operaţii. Lecţiile învăţate sunt

integrate apoi în pregătire. Pe măsură ce

apare ceva nou apar şi concluziile în ţară

şi se pun în aplicare. Dar bineînţeles, reali-

tatea se află întotdeauna cu un pas înaintea

pregătirii. Aici este rolul nostru,

al instructorilor Centrului de Instruire

pentru Operaţii Speciale, să găsim scenarii

cât mai realiste pentru antrenare, să fim

conectaţi la realităţile zilnice şi evoluţia

conflictelor armate moderne, astfel având

garanţia că în situaţii reale reacţia în faţa

pericolului va fi una adecvată. Doar cei

care sunt trecuţi prin misiuni ştiu cu câtă

sudoare se câştigă un nivel bun de

pregătire. 

La sute de kilometri de Kabul, dislocaţi

în baze operaţionale pe cât de înaintate pe

atât de izolate, instructorii români din

cadrul echipei ETT (Echipa de Instrucţie şi

Însoţire) consiliază şi însoţesc în luptă mi-

litari aparţinând batalioanelor ANA. După

o scurtă perioadă în care militarii echipei

ETT şi-au format şi perfecţionat deprinde-

rile pe linie de cunoaştere şi exploatare a

vehiculelor blindate, armamentului şi

staţiilor radio aparţinând colegilor de

echipă americani, militarii români au în-

ceput să consilieze liderii militari, pe tim-

pul planificării, pregătirii şi executării de

misiuni de însoţire convoi, patrule de

prezenţă sau control trafic. Este evident că

misiunea este delicată şi riscantă, însă

mulţumirea resimţită în urma unei misiuni

reuşite împreună cu omologii afgani poate

fi egalată doar de mândria ce se naşte în

inimile românilor la întoarcere în bază, la

vederea drapelului naţional, singurul

prezent în acele locuri alături de cel ameri-

can. 

Cred în metoda exemplului personal şi

poate tocmai de aceea vă las pe voi să

judecaţi câtă satisfacţie am avut când la

proba de maraton tricolorul românesc a

trecut primul linia de sosire sau cu câtă

mândrie am ridicat cupa locului întâi la

Campionatul militar de fotbal din Kabul pe

care am câştigat-o cu echipa României.

Judecaţi ce a fost în sufletele noastre când

la sfârşitul misiunii partenerul american a

ţinut să aprecieze eforturile noastre şi nu

atât prin diplome, insigne, care au şi ele

valoarea lor, cât prin ceea ce eu consider a

fi mult mai important: printr-o sinceră şi

prietenească strângere de mână a coman-

dantului CJTF Phoenix VIII, personal,

lucru rar întâlnit chiar şi pentru americani.

În astfel de momente se simte ce înseamnă

a-ţi servi cu devotament ţara şi a fi român.

Atât timp cât există acest sentiment, sun-

tem tari ca naţiune.  

A fost o misiune reuşită şi nu este doar
meritul nostru, al celor care am fost
acolo, ci şi al tuturor acelora care s-au
implicat direct sau indirect în pregătirea
noastră. Ca într-o piesă de teatru nu tre-
buie omagiaţi doar actorii care joacă ci şi
cei din spatele scenei. Vă mulţumim !
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OPERAŢIILE BAZATE PE EFECTE
versus

ABORDAREA OPERAŢIILOR
PRIN PRISMA EFECTELOR

- actualitate şi perspective -
Plt.adj. Demostene-Dorinel GHEORGHE

Operaţiile bazate pe efecte şi tot ceea ce ţine de planificarea
operaţiilor în spiritului acestui concept au, încă, parte de multe
controverse în interiorul Forţelor Armate ale Statelor Unite şi
chiar ale partenerilor din cadrul Alianţei, chiar dacă rădăcinile
EBO pot fi urmărite începând cu perioada premergătoare a
celui de-al II-lea Război Mondial. De fapt, unele voci insistă că
de-a lungul timpului nimic nu s-a schimbat, şi că ceea ce este
oferit astăzi ca suport al promovării conceptului este doar un
supliment susţinut de accelerarea capabilităţilor tehnologice ce
au permis salturi atât în gestionarea informaţiilor cât şi în pre-
cizia cu care se doreşte finalizarea unor operaţii planificate în
condiţiile războiului modern. Acest articol se doreşte un comen-
tariu al controverselor vis-a-vis de standardizarea celor două
concepte, EBO şi EBAO, în esenţă cu aceleaşi obiective dar cu
moduri diferite de interpretare din punct de vedere doctrinar,
precum şi al atenţionărilor unor autorităţi militare americane în
sprijinul a ceea ce stă la baza celor două concepte EBO/EBAO1.

Valoarea oferită de „efecte”
Conceptele fundamentale ce stau la baza gândirii bazate pe

efecte, reprezentate de o abordare a operaţiilor prin prisma

efectelor (EBAO - Effect Bassed Approach to Operations) sunt

utilizate de ceva vreme la toate nivelurile de comandă. EBAO,

declarate simplu ca fiind cea mai disciplinată cale pentru o primă

înţelegere a obiectivului strategic, oferă o înţelegere rapidă, justă

şi completă a posibilelor cursuri de acţiune după care, pun cap-la-

cap misiunile (prin efectele pe care aceste misiuni le creează) pen-

tru atingerea obiectivului urmărit. Chiar dacă acest concept EBAO

este sau nu agreat, comandanţii se confruntă cu situaţii complexe

atât în Irak cât mai ales în Afganistan, ceea ce ne face în mod natu-

ral să discutăm de „efecte” ale diferitelor acţiuni, inclusiv cinetice,

umanitare sau de culegere de informaţii.

Practica demonstrează faptul că din ce în ce mai mult, în cadrul

armatelor statelor partenere din cadrul Alianţei, în special cea a

Statelor Unite, toate nivelurile de comandă sunt atent sfătuite ca

procesul de planificare al acţiunilor să fie gândit din perspectiva

efectelor, modul de acţiune într-un mediu „joint” impunând valo-

rificarea efectelor acţiunilor individuale „low-level” pentru

obţinerea potenţialului strategic aşteptat. Acest lucru a fost

constant studiat şi aplicat în ultimii zece ani, de când gene-

ralul Charles C. Krulak, comandant al Marine Corps a

introdus aşa-numitul concept „strategic corporal” în

19992. Armata priveşte pregătirea militară ca un

proces planificat pentru a modifica abilităţi,

cunoştinţe şi atitudini prin experienţe de în-

văţare, în vederea realizării obiectivelor de

performanţă într-o activitate sau o gamă de

activităţi. În acest sens, au fost implementate

programe de formare continuă, care se concentrează atât pe abili-

tăţile individuale cât şi cele colective de formare, ca un mijloc de

dezvoltare a eficienţei. Scopul formării individuale este acela de

a forma un militar disciplinat, pregătit fizic, bine motivat şi

„dotat” cu calităţile şi competenţele necesare supravieţuirii câm-

pului de luptă; un asemenea soldat trebuie, de asemenea, să fie

capabil de a acţiona ca membru al unei echipe sau echipaj. La rân-

dul său, antrenamentul colectiv cuprinde fiecare aspect al misiunii

unei unităţi sau echipă, inclusiv tactici, proceduri şi metode de

cooperare, comandă şi control, precum şi control şi administrare.

Capacitatea de a aplica aceste resurse este considerată în ar-

mată ca un element important în dimensiunea umană a războiului

modern, chiar şi cel neconvenţional cu care ne confruntăm în ul-

tima perioadă. Deşi militarii pot avea nevoie de mai mult antre-

nament pentru a-şi îndeplinii diferitele misiuni, este important să

ţinem cont de faptul că abilităţile implicate în dezvoltarea unui

potenţial strategic nu necesită o abordare academică. Mai degrabă,

ceea ce este necesar, este dezvoltarea pregătirii profesionale a mi-

litarului. A face o distincţie între studiile academice şi dezvoltarea

profesională este foarte importantă atunci când se doreşte a dis-

cuta ideea unei strategii corporale.

Potenţialul strategiei corporale de a crea efecte folosi-

toare sau dăunătoare indică necesitatea unei

viziuni mai ample, a unei gândiri mai pro-

funde - un mod de gândire mai

exact dar nu „în-

gust”. Legătura

dintre acţiune,

efect şi obiectiv

trebuie să ia

în consi-

derare în-

t reaga

gamă

de rezultate

posibile, dorite sau ne-

dorite, directe sau indi-

recte. În mediul „joint” sau al

colaborării inter-agenţii, gândirea şi

planificarea bazată pe efecte oferă o gamă largă

de căi de acţiune cu un ridicat potenţial de atingere

a obiectivului propus.

Recentele update-uri ale doctrinelor americane reflectă practicile
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curente şi recunoaşte valoarea gândirii bazată pe efectele. Spre

exemplu, Joint Publication (JP) 3-0, Joint Operations, revizuită

la 13 februarie 2008, surprinde esenţa EBO2 (EBO - Effect Based
Operations în traducere Operaţii Bazate pe Efecte, este denumirea

uzitată în cadrul forţelor armate ale Statelor Unite. În accepţiunea

NATO, EBO este întâlnit sub forma EBAO - Effect Bassed Ap-
proach to Operations, respectiv o abordare a operaţiilor prin

prisma efectelor) prin identificarea efectelor ca legături între mi-

siuni şi obiective: „misiunile sunt îndeplinite pentru a crea efecte,

pentru a îndeplini obiectivele şi a de a atinge un scop”3.

Efectele legăturii dintre misiuni şi obiective pot fi, aşa cum am

mai spus, directe sau indirecte, destinate sau neintenţionate;

efectele constituie un element major în modelarea modelului ope-

raţional: utilizarea efectelor pe timpul procesului de planificare a

misiunilor se reflectă în paşii procesului operaţional de planificare

întrunită ca o modalitate de a clarifica relaţia dintre obiective şi

misiuni şi ajută comandantul forţei întrunite şi personalul de stat

major să stabilească condiţiile de îndeplinire a obiectivelor. Co-

mandanţii şi personalul de stat major pot utiliza aşa-numita in-

tenţie a comandantului (commander’s intention), o perspectivă

sistemică a mediului operaţional, precum şi o înţelegere a

efectelor dorite şi nedorite pentru a coordona şi promova un curs

unic de acţiune în colaborare cu structuri armate aliate sau agenţii

partenere4.

Explicarea EBO şi scoaterea în evidenţă a valorii sale a dus la

extinderea rapidă a acestui concept. Dacă în versiunea din 1995 a

JP-5.0 - Joint Operation Planning, termenul „efecte” nu a avut

nici o utilizare, versiunea din 2002 a avut 3, şi cea mai recentă

versiune, din 26 decembrie 2006 are 124. Această recunoaştere

comună a gândirii bazată pe efecte este reprezentat de acest con-

cept EBO.

Operaţiile bazate pe efecte evidenţiază faptul că războiul

reprezintă un conflict de sisteme complexe adaptive. Planificarea

ar trebui întotdeauna să încerce să contracareze modul în care ina-

micul va răspunde la acţiunile proprii planificate. Războiul este

complex şi non-liniar iar principiile cauză-efect nu sunt întot-

deauna uşor de urmat. Operaţiile bazate pe efecte se concentrează

pe comportament, nu doar pe modificări fizice, ceea ce face ca

succesul aplicării acestui concept să depindă de gradul şi profun-

zimea informaţiilor despre actorii implicaţi şi mediul operaţional

în care se desfăşoară acţiunea5. În opinia specialiştilor NATO şi

din experienţa atâtor operaţii ale Alianţei, definirea stării de fina-

litate pentru o anumită operaţie este considerat ca fiind cel mai

dificil demers în procesul de decizie. Exemplele prezente aproape

zilnic în mass-media sunt edificatoare. Pentru că Alianţa este

compusă din 26 de state suverane şi are mecanisme elaborate pe

principiile democraţiei, este posibilă schimbarea stării de finalitate

chiar după realizarea dispozitivului şi începerea operaţiei. Acţiu-

nile susţinute ale Statelor Unite sau ale Germaniei privind modi-

ficarea planului de operaţii în Afganistan, demersurile

comandantului suprem al forţelor NATO din Europa pentru modi-

ficarea regulilor de angajare sunt edificatoare în acest sens.

Preocupările EBO/EBAO în mediul militar actual
Diferitele interpretări ale EBO/EBAO au provocat de-a lungul

timpului confuzie în mediul militar atât american cât şi al Alianţei.

Problemele identificate au fost, pe de o parte terminologia, pe de

altă parte aplicarea acestui concept al operaţiilor bazate pe efecte

şi, în cele din urmă, înţelegerea acestuia. La momentul actual

putem întâlni: „efecte”, gândire bazată pe efecte şi operaţii bazate

pe efecte în acceptul doctrinelor armatei Statelor Unite şi o abor-

dare a operaţiilor prin prisma efectelor (EBAO) în cadrul Organi-

zaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Cea mai bună cale de a uniformiza acest concept este acela în

care autorii doctrinelor să folosească definiţii comune, acceptate

atât de partenerii din NATO cât şi de cei americani; cel mai prost

curs de acţiune este folosirea unui vocabular care inhibă mai buna

înţelegere a procesului. Întrebarea pe care şi-au adresat-o profe-

sori la National Defence University este de ce conceptul EBAO

al NATO este acceptabil pentru aliaţii din cadrul Alianţei, dar nu

şi pentru Statele Unite? Dacă acest concept EBAO al NATO se

bucură de o puternică consideraţie în ceea ce priveşte abordarea,

de ce nu se caută cele mai bune soluţii de acceptare în loc de ten-

dinţa de închidere a conceptului.

A fost recunoscut, deasemenea, că EBAO în cadrul NATO a

stagnat, eforturile în cadrul Alianţei fiind de multe ori încetinite de

opoziţia aliaţilor francezi care consideră că organizaţia îşi va ex-

tinde operaţiile dincolo de rolurile şi activităţile militare

tradiţionale; aliaţii francezi privesc EBAO ca o metodă viabilă

pentru NATO de a găsi alternative ce pot fi folosite dincolo de

operaţiile militare.

Susţinătorii EBO schimbă fundamental metodele tradiţionale

de luare a deciziei şi trec pe un plan secund procesul, care şi-a

dovedit eficienţa, de estimare a situaţiei de către comandant. Prin

introducerea şi apoi evidenţierea efectelor, au fost schimbate fun-

damental mai multe etape ale procesului de estimare. Pentru a

complica şi mai mult lucrurile, în scopul realizării procesului de

Pregătire Informativă Întrunită a Câmpului de Luptă (JIPB), ca

parte a procesului de estimare a situaţiei de către comandant, ei au

adăugat aşa-numita „analiză a sistemului de sisteme” (SOSA).

În concepţia acestora, JIPB şi SOSA au scopuri identice: să

asigure comandanţilor forţelor întrunite, informaţiile necesare

privind mediul operaţional, în scopul îndeplinirii misiunii. Dife-

renţele sunt în primul rând legate de scop, accent şi formă. Astfel,

în timp ce JIPB pune accentul pe potenţialul militar al inamicului

şi pe elementele geografice ale spaţiului de luptă, SOSA se referă

la dimensiunile non-geografice, extinzându-se în afara spaţiului

de luptă, la domeniile politic, economic, informaţional şi altele.

SOSA accentuează pe analiza subiectelor de interes ale întregii

comunităţi, în special pe cea referitoare la comportamentul uman6.

Aceste aspecte însă, voi încerca să le abordez cu altă ocazie în

paginile aceleiaşi publicaţii.

Generalul James N. Mattis, comandant al U.S. Joint Forces

Command/Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare,

critică conceptul EBO presupunând că este o teorie incompatibilă

cu principiile de război, de tip ordine de misiune şi descen-

tralizare. Se susţine că, deşi armata americană ar putea avea pro-

bleme prin implementarea acestor concepte, testate dealtfel în

multe din conflictele la care militarii Statelor Unite au fost

prezenţi, se recunoaşte faptul că nu EBO este principala problemă.

Primul principiu de ducere a acţiunilor de luptă regăsit în

Evaluarea efectelor lovirii cu precizie a ţintelor
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doctrinele partenerilor americani este „obiectiv”; de-a lungul

anilor însă studii americane de specialitate au constatat că facto-

rilor de decizie le-a fost greu să înţeleagă şi să adere la acest prin-

cipiu. EBO, în schimb, promovează înţelegerea clară şi detaliată

a obiectivelor.

Numai cu o înţelegere clară a situaţiei tactice un lider poate

alege cursul adecvat de acţiune. După cum afirmă şi Carl von

Clausewitz în Principles of war7, „primul act, suprem, de cea mai

mare anvergură pe care omul de stat sau comandantul trebuie

să-l ia, este să stabilească... un astfel de război pe care este capabil

să-l ducă”. Şi merge chiar mai departe afirmând că „nimeni nu

porneşte un război sau mai degrabă nu are în simţirile sale să facă

aşa ceva, fără a avea clar în minte ceea ce el intenţionează să

obţină de la acest război şi modul în care va conduce acest

război”.

Aceasta este exact primul pas al operaţiilor bazate pe efecte.

Practic, realizate pentru tipul de misiune, operaţiile bazate pe

efecte nu sunt definite ca un concept aplicabil strict unui anumit

conflict, de un anumit nivel, ci pot fi utilizate (operaţiile bazate pe

efecte) de către comandanţii la orice nivel al desfăşurării acţiu-

nilor de luptă. Operaţiile desfăşurate pe bază de efecte impun

prezenţa unui plan de înţelegere a mediului tactic şi de planificare

a operaţiunilor în timp ce permite comandanţilor să-l aplice în

contextul lor unic şi să determine propria strategie şi tactică de

ducere a ofensivei. Misiunea de tip ordine reprezintă în esenţă o

necesitate a operaţiilor bazate pe efecte la nivel tactic. EBO poate

deveni însă un impediment în detrimentul descentralizării proce-

sului de luare a deciziei în cazul în care acesta este aplicat doar

atunci când vorbim de concentrări masive de personal sau de in-

strumente analitice ori software.

Abordarea conceptului în planificarea viitoarelor operaţii
Această dilemă deschide calea unei noi viziuni în procesul de

luare a deciziei în detrimentul tendinţei de a îngropa conceptul

EBO. Critica Generalului James N. Mattis susţine faptul că va fi

nevoie de un echilibru între războiul convenţional şi cel necon-

venţional şi că este nevoie de o pârghie mai eficientă între capa-

bilităţile non-militare şi încercarea noastră de a înţelege

diferenţele variabile în operare, care fac astăzi mediile de operare

mult mai complexe. EBO oferă un instrument adecvat pentru co-

mandant să înţeleagă într-o viziune mai largă potenţialul con-

tribuţiilor atât militare cât şi nonmilitare. Întru-un mod mai

explicit, efectele generate de factorul uman, informaţii, securitate,

cinetică sau orice alt tip în cadrul unei operaţii, spaţiul este creat

de selecţia şi integrarea acestor diverse capabilităţi.

În mod evident, va mai fi mult de lucru până când aspectele

pozitive asociate conceptelor EBO/EBAO să devină un câştig uni-

tar, prin îndepărtarea diferenţelor de terminologie şi poate, aspec-

tul cel mai important, de manageriere a rezultatelor obţinute.

Întrebarea actuală în gândirea teoreticienilor americani, cel puţin,

încearcă să răspundă problemelor identificate până acum: unde

se doreşte a se ajunge şi ce se va face pentru dezvoltarea con-

ceptelor EBO/EBAO sub forma unei forme unitare acceptată atât

de NATO cât şi de Statele Unite ale Americii, parte componentă

a Alianţei.

În gândirea teoreticienilor americani, au fost identificate şase

etape ce pot duce la uniformizarea conceptelor EBO/EBAO, şi

acestea pot fi interpretate astfel:

■ Crearea unui vocabular comun în care să se regăsească per-

cepţiile asupra conceptului, în interpretarea atât a Alianţei cât şi a

Statelor Unite;

■ În concordanţă cu doctrina NATO, USJFCOM Joint

Warfighting Center în Commander’s Handbook for an Effects-
Based Approach to Joint Operations (February 26, 2006), a „ajus-

tat” termenul „operaţii bazate pe efecte” la „abordarea operaţiilor

prin prisma efectelor” şi aceasta reflectă faptul că un prim pas a

fost realizat în sensul realizării structurii „joint”.

■ Selectarea şi implementarea principiilor EBO, din punctul

de vedere al gândirii americane, pentru definirea a ceea ce EBO

poate face şi ceea ce nu poate face;

■ Ca un preambul al viitoarelor discuţii pe marginea viitoarelor

doctrine, este necesar a se face o comparaţie a diferenţelor de in-

terpretare pe care Statele Unite le atribuie operaţiilor bazate pe

efecte, iar Aliaţii celor desfăşurate prin prisma efectelor; identifi-

carea celor mai bune metode de a găsi un numitor comun, pozitiv

şi aplicabil mediului operativ global actual;

■ Este necesară o disociere a conceptelor EBO, ONA şi SoSA.

Fiecare trebuie să beneficieze de meritul dat de rezultatele imple-

mentării fiecăruia în parte. Lacunele în înţelegere sau greşita apli-

care a unuia din concepte nu trebuie să minimalizeze rezultatele

celuilalt. Dezvoltarea unui nivel adecvat de analiză a capacităţii de

a susţine EBO/EBAO cu o mai bună înţelegere cu privire la anali-

za limitărilor temporale şi a celor ce priveşte îndeplinirea obiec-

tivului;

■ Familiarizarea comandanţilor şi personalului de stat major

implicat în planificarea operaţiilor cu avantajele abordării operaţi-

ilor prin prisma efectelor, cu limitările ce decurg din folosirea

acestora, cu modul în care aceste limitări pot fi atenuate precum

şi procedurile de evitare a eventualelor „capcane”. EBO/EBAO

trebuie utilizate ca un instrument al comandantului şi personalului

de stat major angrenat în luarea deciziei; aceştia trebuie să intu-

iască momentul, nivelul de conflict precum şi contextul în care

conceptul EBO/EBAO este cel mai bine utilizat.

Operaţiile bazate pe efecte sau operaţiile abordate prin prisma

efectelor nu vor dispărea, doar pentru faptul că eficacitatea şi utili-

tatea lor le va asigura continuitatea. Asta şi datorită faptului că,

probabil, teoreticienii militari americani vor continua să dezvolte

acest concept chiar şi cu „riscul” de a-l adapta şi integra într-o

doctrină comună a NATO.

Bibliografie:
1Armed Forces Journal;
2Charles C. Krulak, The Strategic Corporal: Leadership in the

Three Block War, Marines Magazine, January 1999;
3Joint Publication (JP) 3-0, Joint Operations, Washington DC:

The Joint Staff, February 13, 2008;
4JP 5-0, Joint Operation Planning, Washington DC: The Joint

Staff, December 26, 2006;
5Air Force Doctrine Document 2, Operations and Organization

(Washington DC: Headquarters U.S. Air Force, April 3, 2007),

pp. 16-20;
6Joint Warfighting Center, Commander’s Handbook, II-3;
7Carl von Clausewitz, Principles of war, translated and edited

by Hans W. Gatzke, The Military Service Publishing Company,

Copyright September 1942.

Surse internet:
1. http://www.armedforcesjournal.com
2. http://www.militaryspot.com



CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU OPERAŢII SPECIALE “General-maior Grigore Baştan”

36

Operaţiile informaţionale în armata SUA
Conceptul de război informaţional şi pandantul său, operaţiile

informaţionale pentru conflictul armat, a apărut la începutul

anilor ‘90 şi a fost aplicat pentru prima dată de către armata

americană în timpul primului război din Golf, pentru ca mai apoi

să fie lansat oficial în SUA în decembrie 1992, astfel ca, în sep-

tembrie 1995 Departamentul apărării să publice o primă definiţie

a acestuia: „acţiunile întreprinse pentru a obţine superioritatea

informaţională, prin afectarea informaţiilor adversarului, a pro-

ceselor şi sistemelor informaţionale în paralel cu acţiunile între-

prinse pentru a apăra propriile informaţii, propriile procese şi

sisteme informaţionale”.

La 9 octombrie 1998, potrivit Publicaţiei şefilor Statului

Major Întrunit al forţelor armate ale SUA (Joint Publication 3-
13), Doctrina Întrunită pentru Operaţiile Informaţionale, războiul

informaţional este definit astfel: „Operaţiunile informaţionale

conduse în timpul crizelor şi conflictelor pentru a obţine sau pro-

mova obiective specifice contra unui adversar sau adversari

anume” (Capitolul 1, paragraful 3 j), iar operaţiile informaţionale

implică „acţiuni îndreptate împotriva informaţiilor şi sistemelor

informaţionale ale adversarului, simultan cu protejarea propriilor

informaţii şi sisteme informaţionale”.

Această formulare doctrinară, extrem de generală, a rămas

validă până în 13 februarie 2006 (Joint Publications 3-13, In-
formation Operations, Revision of Joint Publication 3-13 Dated
9 October 1998), dată la care a apărut o nouă doctrină a operaţi-

ilor informaţionale americane, care a preluat şi dezvoltat ceea

ce s-a acumulat la nivel teoretic şi cumulat în practică (Bosnia,

misiunile IFOR şi SFOR, Kosovo, misiunea KFOR, Afganistan,

operaţiunea Enduring Freedom şi Irak, operaţiunea Iraki Free-

dom), astfel că noua definiţie americană este mult mai descrip-

tivă şi implicit mai detaliată decât precedenta: „Utilizarea

integrată a războiului electronic - EW, a operaţiilor în reţelele de

calculator - CNO, a operaţiilor psihologice - PSYOPS, a înşelării

militare - MILDEC şi a securităţii operaţionale - OPSEC împre-

ună cu capabilităţile de sprijin şi înrudite specifice pentru a in-

fluenţa, a degrada, a corupe sau a uzurpa procesul uman sau

automat de luare a deciziei de către adversar, simultan cu prote-

jarea propriilor procese”. Se observă, ca element foarte importat,

enumerarea tuturor domeniilor care se utilizează integrat, pentru

influenţarea şi afectarea în sensul dorit a adversarului, iar gama

acestor activităţi a fost extinsă conform realităţilor spaţiului de

confruntare contemporan.

Apariţia acestei noi doctrine, este foarte importantă deoarece,

nu numai că reflectă evoluţia şi trendul în acest domeniu, dar

este şi de natură să inspire/modeleze doctrina INFO OPS a

NATO (AJP 3.10.), al cărei concept actualmente, este implemen-

tat în activitatea diferitelor comandamente NATO şi se operează

cu el în diferite teatre de operaţii ale Alianţei.

De subliniat este şi faptul că, noua doctrină americană nu mai

cuprinde sintagma de „război informaţional”.

La fel de important este şi specificarea faptului că, acţiunea de

influenţare în câmpul informaţional se face folosind mijloace

psihologice şi electronice în cele trei dimensiuni, cea cognitivă,

cea informaţională şi cea fizică (JP 3-13, 2006, p. 1-8).

Extrem de bine evoluat, în domeniu, reprezentativ ca nivel de

dezvoltare fără precedent îl constituie programul HAARP, situat

în Alaska, care alătură programe ale microundelor, electromag-

neticii, transmisiilor radio etc. De asemenea, interesul SUA pen-

tru spectrul electromagnetic, este bine definit de către Comitetul

Tri-Service Electromagnetic Advisory Panel (TERP), care

reprezintă interesele tuturor celor trei servicii de spionaj ale

SUA. Cercetarea constă în dezvoltarea efectelor biologice ale

radiaţiei electromagnetice neionizante asupra omului (EMR), cu

extensie în domenii cum ar fi dozimetrie umană şi efecte bio-

logice ale câmpurilor electromagnetice non-nucleare cu nivel

ridicat.

Viziunea NATO asupra operaţiilor informaţionale
În alianţa nord-atlantică, conceptul de operaţii informaţionale

- INFO OPS -, comparativ cu cel american, este oarecum mai

precis delimitat în doctrina AJP 3.10.

În primul rând, domeniul INFO OPS este definit de trei pi-

loni: oamenii - adică liderii de opinie şi factorii de decizie, apoi

sistemele de reţele de calculatoare şi procesare date, şi în sfârşit

procesele ce-i leagă pe lideri de sisteme, de exemplu, structurile

organizaţionale, tehnici, tactici, proceduri.

În cadrul acestei delimitări, operaţiile informaţionale sunt

privite drept acele „procese coordonate, în continuă mişcare care

reunesc activităţile diplomatice, politice şi militare ale NATO

pentru influenţarea factorilor de decizie non-NATO în sprijinul

obiectivelor Alianţei”.

În al doilea rând, operaţiile informaţionale militare sunt defi-

nite drept acele „acţiuni coordonate în scopul influenţării lideri-

lor şi factorilor de decizie a adversarilor, pentru sprijinirea

totalităţii obiectivelor Alianţei prin afectarea informaţiilor, sis-

temelor şi proceselor bazate pe informaţie ale acestora, simultan

cu exploatarea şi protejarea propriilor informaţii şi sisteme

bazate pe informaţie (MC 422).

În 1998 NATO privea operaţiile informaţionale doar drept o

strategie integratoare în cadrul politicii războiului de comandă şi

control - Command and Control Warfare/C2W - care viza mai

mult aspectele cinetice legate de punctele de comandă, comuni-

caţii, transmisiuni, intercepţie ale inamicului care trebuiau

primele distruse în caz de conflict armat, pentru ca în ianuarie

1999 conceptul de INFO OPS să fie adoptat şi dezvoltat de către

Comitetul Militar al NATO prin documentul MC 422 ca o armă

de sine stătătoare, cu aplicabilitate militară deplină.

La 19 septembrie 2002 a fost promulgată o nouă politică

militară a NATO în domeniul INFO OPS (MC 422/1), prin care

a fost statuat termenul de Military INFO OPS - operaţii infor-

maţionale militare, distincte de operaţiile informaţionale strate-

gice ale NATO, dominate de diplomaţie şi politică.

În momentul de faţă, la nivelul cartierului general al Alianţei

Nord Atlantice conceptul traversează un proces de adaptare şi
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modificări doctrinare.

Documentele definitorii ale domeniului în cadrul Alianţei şi

anume proiectele pentru o nouă „Politică NATO pentru INFO

OPS” - MC 422/2 şi cea de-a patra variantă de Doctrină NATO

a INFO OPS - AJP 3.10., elaborată în 2006 nu au fost aprobate

de către Consiliul Nord-Atlantic datorită implicaţiilor pe care

acestea le presupuneau în domeniul politic, comunicării publice,

economic şi diplomatic, resimţindu-se lipsa unei Strategii infor-

maţionale - Info Strategy - la nivelul Alianţei, care să definească

cadrul de desfăşurare al activităţilor specifice fiecărui domeniu.

În aceste condiţii, până la adoptarea unei Strategii informaţionale

la nivelul NATO, în scopul asigurării funcţionării conceptului

de operaţii informaţionale militare, în cadrul misiunilor Alianţei

în curs de desfăşurare din Kosovo, Afganistan, Marea Medite-

rană s-a convenit asupra adoptării unor documente doctrinare in-

terimare corespunzătoare, ceea ce înseamnă că fiecare

comandant de forţă (COMKFOR, respectiv COMISAF) îşi va

organiza după cum va crede de cuviinţă structurile, atribuţiile

lor şi relaţiile dintre acestea.

La acest moment este apărută o nouă doctrină AJP 3.10, care

nu conţine modificări majore. Ea a fost publicată la sfârşitul anu-

lui 2007, având la bază proiectul MC422/3 -”NATO Military

Policy on Information Operations” (Strategia militară a NATO

pentru operaţiile informaţionale, aprobată de către Comitetului

Militar, în martie 2007) şi care operează pe trei direcţii: acţiuni

de influenţare, perturbarea procesului de comandă şi control al

adversarului şi protecţia informaţiilor proprii.

Operaţiile informaţionale engleze
Doctrina britanică a operaţiilor informaţionale (Joint Warfare

Publication 3-80, iunie 2002) păstrează acelaşi cadru conceptual

euroatlantic, cu unele particularităţi determinate de spiritul prag-

matic şi eficient al britanicilor.

Pentru a evita falsa impresie că mass-media ar fi manipulată

în vreun fel, doctrina britanică, face şi ea, la rândul ei, separaţia

între operaţiile informaţionale (Info Ops) şi operaţiile mass-

media (Media Ops), respectiv CIMIC, acestea fiind considerate

părţi componente distincte alături de prezenţa, postura şi profilul

trupelor (care era inclusă, după modelul NATO, în conceptul de

INFO OPS) şi de diplomaţia apărării, din cadrul campaniei in-

formaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului britanic al

apărării. De asemenea, la fel ca şi în cazul doctrinei aliate, bri-

tanicii fac precizarea că totuşi „este esenţial ca ofiţerii ce lu-

crează în operaţiile mass-media să coopereze strâns cu cei din

Info Ops pentru a se asigura că mesajul dorit este transmis audi-

enţei avute în vedere. Aspectul asemănător între cele trei con-

cepţii, este acela că toate subliniază faptul că Info Ops reprezintă

o „strategie integratoare” şi nu o capacitate de luptă propriu-zisă

şi că prin Info Ops „nu se comandă nici o capacitate militară, ci

se orchestrează şi se sincronizează, ca parte a managementului

unei campanii, o categorie largă de activităţi destinate să

îndeplinească obiectivele comandantului forţei întrunite respective”.

Info Ops în Germania
Generalul german Walter Jerz la un simpozion al B.N.D.

(Bundesnachrichtendienst, serviciul german de informaţii înfi-

inţat de Gehlen, după al doilea război mondial) a declarat că

„falsificarea datelor este o armă a războiului psihologico-propa-

gandistic”, iar şeful acestui serviciu a susţinut că toate guvernele

„antrenează cyber-soldaţi care să atace şi spioneze inamicul cu

ajutorul computerelor putând efectua totodată lovituri la distanţă

asupra punctelor cheie ale unei ţări”.

În prezent, armata germană dispune, după Statele Unite, de

cele mai mari şi mai puternice forţe şi mijloace de operaţii psi-

hologice din NATO, asumându-şi responsabilităţile de naţiune

cadru pentru PSYOPS-ul din HQ ISAF ( Kabul în Afganistan),

simultan cu menţinerea unei contribuţii consistente în materie

de tehnică şi personal în cadrul KFOR (la Prizren şi Pristina în

Kosovo). Remarcabilele resurse tehnice şi umane PSYOPS ger-

mane sunt susţinute de o doctrină a „informării operative” (eu-

femismul pentru - PSYOPS) adoptată în cadrul Bundeswehr-ului

(Sub-concept for Operation Information in the Bundeswehr,

2002) şi care a fost construită pe aceiaşi piloni cu mode-lul

NATO. Sub-concept for Information Operations in the Bun-
deswehr, datează tot din 2002 şi este doctrina germană a opera-

ţiilor informaţionale ce are în esenţă aceleaşi obiective ca şi

varianta din NATO (influenţarea procesului de luare a deciziilor

în sprijinul propriilor obiective, slăbirea capacităţilor şi posibili-

tăţilor adversarului, protejarea faţă de operaţiile informaţionale

ale acestuia) şi se referă la coordonarea şi sinergizarea aceloraşi

domenii de activitate.

Militarii germani au inclus însă în doctrina lor şi expresia

„operaţii informaţionale întrunite bazate pe efect” (effect based
joint information operations) care integrează cele două concepte

al războiului bazat pe reţea (Network Centric Warfare) şi al ope-

raţiilor bazate pe efect (Effect Based Operations): „În principiu,

toate mijloacele pot fi folosite în cadrul operaţiilor infor-

maţionale întrunite bazate pe efect, atunci când ţintele politice şi

militare necesită acest lucru” (Sub-concept for Information

Operations in the Bundeswehr, 2002).

China, între tehnologie şi tradiţie, în abordarea operaţiilor
informaţionale

China pare a fi preocupată mai mult de rămânerile sale în

urmă sub aspect strict tehnologic în domeniul informaţional faţă

de alte mari puteri, îndeosebi Statele Unite. Preocupările chineze

în domeniul războiului informaţional, atât în ceea ce priveşte

partea soft, cât şi în cea tehnologic-informatică sunt în mare

parte învăluite de secret, dar, la fel ca şi ruşii sau alte naţiuni care

aspiră la o poziţie de lider într-o viitoare lume multi-polară, au

analizat evoluţiile militare observabile în timpul conflictelor din

Golful Persic sau Kosovo în care au fost scoase la luptă cele mai

noi capacităţi militare occidentale şi americane.

Într-un articol publicat în primăvara lui 1995 în „China Mili-

tary Science” despre provocările războiului informaţional, gene-

ralul maior Wang Pufeng, fost director al Departamentului de

strategii din Academia de Ştiinţe Militare chineze, punea accen-

tul pe latura hard a conceptului - tehnologia informaţională, sis-

temele informatice de armament, reţelele informatice, în mod

deosebit sistemele C4I - pe care China trebuia să îl dezvolte în

privinţa tehnicii şi pregătirii specialiştilor. Păreau, de asemenea,

a fi preocupaţi de rămânerile în urmă în domeniile războiului

electronic, al operaţiilor în reţelele de calculatoare şi al digitali-

zării armamentului şi sistemelor de comandă al trupelor, ceea ce

le-ar permite obţinerea unei „dominaţii informaţionale”, similare

conceptului de superioritate informaţională american. În ceea ce

priveşte latura soft a conceptului, Wang încerca o simbioză,
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o combinaţie între gândirea şi principiile marxiste şi cele

maoiste, citând drept elocvent dictonul lui Mao Tze Dung „Tu îţi

duci războiul tău, el îl duc pe-al meu” pentru modul de a concepe

războiul informaţional şi neomiţând să sublinieze că războiul in-

formaţional este dus de către popor, care trebuie cultivat şi in-

struit în ştiinţa şi tehnologia informaţională. În acest sens, dat

fiind moştenirea ideologică marxist-maoistă, înţelesul chinez al

termenului de război informaţional (Wang nu foloseşte deloc ex-

presia de operaţii informaţionale) pare a se apropia mult de cel

al unei propagande desfăşurată cu instrumente cât mai sofisticate

din punctul de vedere al tehnologiei informaţionale.

Cercetătorul Toshi Yoshihara care a studiat în detaliu pre-

ocupările chinezeşti în privinţa războiului informaţional a iden-

tificat principalele domenii luate în coordonare de războiul

informaţional chinez, acestea fiind: loviturile distructive de pre-

cizie (comandamente, capacităţi de comandă şi control inamice)

aplicate inclusiv prin arme neconvenţionale; războiul electronic

pentru cucerirea spectrului electromagnetic al câmpului de luptă;

războiul în reţele de calculatoare sub forma confruntărilor în

cyberspaţiu şi al hackerilor; războiul psihologic şi înşelarea în-

dreptate deopotrivă asupra militarilor inamici sau audienţelor

civile, prin propaganda mediatică (televiziune şi radio), fluturaşi,

mesaje e-mail sau alte mijloace de comunicare.

Yoshihara ia în discuţie şi influenţa asupra gândirii strategice

a urmaşilor săi a celebrului Sun Tzu, care - prin importanţa acor-

dată de acesta informaţiei - pare a fi mai de actualitate decât ger-

manul Clausewitz: „Tradiţia războiului popular al lui Mao şi

filozofia lui Sun Tzu vor exercita deopotrivă o influenţă con-

ştientă şi inconştientă asupra gândirii chinezeşti a războiului in-

formaţional”.1

Şi se pare că a avut dreptate, deoarece China posedă un pro-

gram denumit „Puterea invincibilă”, inclus într-o reţea de 48

supercalculatoare dispuse în diverse locuri de pe glob, folosite în

domeniul afacerilor. Într-un studiu al staff-ului armatei chineze,

specialişti săi susţin că victoria în războiul strategic infor-

maţional al secolului XXI stă în suveranitatea propriei reţele in-

formaţionale şi controlul asupra reţelei sale de către o putere

străină, ar pune în primejdie interesele vitale naţionale ale Chinei

şi ar însemna implicit agresarea civilizaţiei chineze.

Acţiunile informaţional-psihologice ruseşti
Federaţia Rusă, întocmai ca şi predecesoarea sa Uniunea

Sovietică, a fost şi este extrem de interesată de conceptul de

război informaţional. Spre deosebire de NATO sau SUA (şi nu

numai) care dispun de o definiţie şi o doctrină oficială nesecretă

privind operaţiile informaţionale, nu acelaşi lucru se poate spune

despre Rusia, care nu oferă încă o perspectivă transparentă şi co-

erentă asupra acestui domeniu, cel puţin din punct de vedere teo-

retic şi doctrinar.

Zona cea mai dezvoltată a domeniului este cea a cercetării

parapsihologice, care se întinde pe vreme de decenii, făcând pro-

grese mari, descoperirile ţinâdu-le secrete şi folosindu-le în sco-

purile spionajului.

Lista cea mai dezvoltată este cea de programe de manipulare

psihică folosind tehnologii precum psihoenergia sau psihotro-

nica, prin utilizarea energiei radiante, astfel că în ceea ce-i

priveşte, armamentul psihotronic este destul de consolidat.

Războiul informaţional este ,,o cale de rezolvare a conflictului

între părţi opuse. Scopul unei părţi este de a câştiga şi a menţine

superioritatea informaţională faţă de cealaltă parte. Acest lucru

este realizat prin exercitarea influenţelor informaţional-psiho-

logice şi informaţional-tehnice asupra unui sistem de luare a de-

ciziilor unei naţiuni şi asupra structurilor resurselor sale

informaţionale ca şi prin distrugerea sistemului de control al

adversarului şi a structurilor resurselor sale informaţionale cu

ajutorul armelor nucleare sau a armelor şi produselor electro-

nice”.2

Conform amiralului Vladimir Pirumov (fost profesor de

război electronic la Academia Statului Major Genral rus şi con-

silier ştiinţific al preşedintelui rus), definiţia militară a războiului

informaţional este: „O nouă formă de luptă dintre două părţi ce

constă în utilizarea direcţionată pe obiective a unor mijloace şi

metode speciale pentru influenţarea resurselor informaţionale

ale inamicului şi protejarea propriilor resurse informaţionale în

scopul îndeplinirii obiectivelor propuse”, definiţie ce se apropie

foarte mult de cea a operaţiilor bazate pe efect - EBO.

Opiniile teoreticienilor ruşi privind elementele ce compun

războiul informaţional diferă destul de mult. Paleta cea mai largă

a fost formulată de analistul ministerului apărării rus V. I. Tsym-

bal, care consideră războiul informaţional drept un sistem inte-

grat de opt subcategorii de activităţi ce lucrează în comun: 1.

intelligence şi contra-intelligence; 2. maskirova (înşelarea, in-

ducerea în eroare) şi dezinformarea; 3. războiul electronic; 4.

perturbarea comunicaţiilor şi a datelor inamicului; 5. identifi-

carea statului de care aparţine obiectivul militar; 6. distrugerea

sprijinului navigaţional al inamicului; 7. presiunea psihologică

aplicată inamicului; 8. distrugerea reţelelor şi programelor de

calculator3. În lista lui Tsymbal, practic, se pot recunoaşte uşor

aceleaşi specialităţi militare (intelligence, military deception,

Computer Network Operations, Electronic Warfare, Psyops) ca

şi în lumea militară occidentală.

Militarii ruşi folosesc în loc de termenul nord-atlantic de „o-

peraţii psihologice”, pe cel de „acţiuni informaţional-psihologi-

ce”4, care desemnează acelaşi gen de activităţi (diseminarea de

fluturaşi, mesaje prin staţii de amplificare, emisiuni radio şi TV),

dar care se referă şi la acţiuni militare în forţă, de mare impact

psihologic (îndreptarea tancurilor asupra Parlamentului rus în

criza din octombrie 1993 sau violentele bombardamente de ar-

tilerie şi rachete asupra oraşelor cecene în ianuarie 1996, acţiu-

nile recente din Georgia). Pe de altă parte, ruşii utilizează şi

conceptul de „control reflexiv” sau „războiul informaţional inte-

lectual” care presupune „furnizarea unor informaţii oponentului

pentru a-i determina o reacţie prestabilită, fără ca acesta să fie

conştient că este subiectul unei manipulări”5. Perfect conştienţi

de vulnerabilităţile lor psihologice şi morale, militarii ruşi acordă

o mare importanţă la ceea ce ei numesc „securitatea infor-

maţional-psihologică”, prin care înţeleg acele măsuri de con-

tracarare a acţiunilor inamicului care ar putea afecta moralul şi

starea psihică nu numai a militarilor, dar şi a societăţii ruseşti. În

1997, colonelul Igor Panarin, din cadrul Agenţiei Federale

Guvernamentale pentru Comunicaţii şi Informatică, afirma că

Rusia are nevoie de structuri informaţional-psihologice în cadrul

instituţiilor centrale şi militare pentru aplicarea unei strategii de

apărare psihologică ca parte componentă a securităţii naţionale

a ţării. Dat fiind lungile decenii de presiune propagandistică so-

vietică, această aserţiune ar putea fi înţeleasă ca un nostalgic re-

curs la vremurile de altădată şi ca o recunoaştere a

vulnerabilităţii societăţii ruseşti, care resimte dispariţia puter-

nicului aparat propagandistic sovietic care are nevoie de o di-

recţionare, de un sprijin psihologic oficial permanent.

Trupelor ruseşti li se aplică în schimb conceptul de „sprijin

psihologic”, care presupune influenţarea dirijată a militarilor

pentru a le asigura acea stabilitate psihică şi soliditate a moralu-

lui care să le permită să acţioneze în orice condiţii. De altfel, teo-

reticienii militari ruşi consideră pregătirea „moral-psihologică”

a soldaţilor drept unul din principiile ruseşti ale războiului.

Ministrul Serghei Ivanov avea să declare, în faţa activului de

comandă al armatei ruse, că o condiţie importantă a victoriei o

constituie, practic în toate conflictele, subminarea moralului



trupelor şi aprinderea agitaţiei în rândul corpului ofiţerilor adver-

sarului. Pentru a se preîntâmpina astfel de situaţii, în condiţiile

în care nivelul moralului şi stabilitatea psihologică joacă un rol

substanţial în timpul acţiunii militare, este nevoie de disciplină

militară şi legalitate, de construcţia unui sistem, eficient în reali-

tate, de refacere a stării psihologice şi a moralului forţelor ar-

mate, de la soldat la general, precum şi de întărirea eficienţei

structurilor militare de contrainformaţii.

Mijloacele de manipulare au astăzi efecte mult amplificate

de era informaţională. M. I. Gorbaciov ( potrivire de nume cu

fostul preşedinte rus), un analist rus în domeniul operaţiilor psi-

hologice a publicat un studiu în revista Bazapasnost. El a pus în

discuţie problematica manipulării din punctul de vedere al re-

laţiilor de afaceri, concluziile sale fiind valide şi pentru zona

afacerilor internaţionale, inclusiv cea militară. Descrierea mij-

loacelor informaţionale şi psihologice utilizate pentru manipu-

lare făcută de specialistul rus se bazează pe îndelungată

experienţa în domeniu acumulată de U.R.S.S. în timpul războiu-

lui rece, când multe din aceste mijloace au fost utilizate.

Mijloace informaţionale sunt asociate cu schimbarea in-

tenţionată, din partea celui ce manipulează, a conţinutului co-

municării, raportat - transmis receptorului. Metodele utilizate

includ:

a) prezentarea în mod intenţionat a unui neadevăr ori a unei

informaţii distorsionate sau neutre în scopul dezinformării, ori

prezentarea unei informaţii, în care faptele sunt prezentate

într-o asemenea succesiune şi într-un asemenea mod încât să

conducă publicul receptor spre o anumită concluzie;

b) darea unor explicaţii ale faptelor ce reflectă un punct de

vedere unilateral al subiectului aflat în discuţie;

c) reducerea conţinutului informaţiilor transmise, eliminân-

du-le pe cele care nu slujesc punctul de vedere al celui ce

manipulează informaţiile în cauză;

d) prezentarea trunchiată a informaţiilor, în formă fragmen-

tară în beneficiul manipulatorului, prezentarea zvonurilor drept

adevăruri, reducerea importanţei unor informaţii prin suprasatu-

rarea receptorului cu altele redundante;

e) atribuirea informaţiilor, în mod intenţionat şi fraudulos,

unor surse neutre de prestigiu sau „surse de încredere”;

f) facilitarea unor aşa zise „scurgeri” de informaţii confi-

denţiale în scop de intoxicare;

g) utilizarea calomniilor pentru a „otrăvi” opinia receptorului

în legatură cu anumite subiecte de interes.

Şeful Principalei Direcţii de Informaţii din Statul Major al

Armatei Rusiei, Valentin Korabelnikov a afirmat: „Dacă va fi

necesar suntem gata să acţionăm în orice punct de pe glob”, iar

într-un interviu, referitor la structura responsabilă în domeniu, a

răspuns: „Ca să dau un răspuns oficial, GRU este un serviciu rus

de informaţii al cărui scop principal este susţinerea informaţio-

nală a misiunilor date de Ministerul Apărării, Statul Major Gene-

ral şi Armata Federaţiei Ruse. După cum vedeţi, nu este nimic

romantic. Suntem un element al sistemului de securitate naţiona-

lă a statului. Obţinem, analizăm şi sumarizăm informaţii despre

situaţia politico-militară care ia contur în jurul Rusiei, prezicem

evoluţiile sale, şi într-o manieră oportună raportăm conducerii

statului şi liderilor militari ameninţările potenţiale pentru intere-

sele naţionale şi securitatea Federaţiei Ruse”.

Pentru manipularea psihologică şi informaţională, statele

moderne îşi focalizează atenţia asupra mijloacelor tehnice. Tele-

foanele mobile, televiziunea prin satelit, internetul, faxurile

portabile, sunt unele dintre noile instrumente sau, dintr-o anu-

mită perspectivă, arme care au energizat atingerea obiectivelor

manipulării. „Muniţia” pentru aceste arme este asigurată de

mijloacele de dezinformare/neutralizare/anihilare, ca de exemplu

viruşii informatici ce paralizează computerele, mijloacele

războiului electronic şi electromagnetic, care pot distruge ori

paraliza un întreg sistem. Este important de amintit că manipu-

larea evenimentelor şi acţiunilor prin instrumente specifice erei

informaţionale nu este li-mitată la câmpul de luptă.

Protecţia scăzută în a identifica tendinţele de manipulare la

acest nivel poate avea consecinţe catastrofale pentru orice stat.

De pildă, un utilizator amator entuziast al computerelor poate

avea acces şi manipula evidenţa financiar-bancară, accesa con-

turile cărţilor de credit şi altele. Un astfel de pasionat al infor-

maticii din Sankt Petersburg, în Rusia, a penetrat codurile de

securitate ale unei bănci importante din S.U.A. (Citicorp Bank

of America) transferând de aici zece milioane de dolari în pro-

priul sau cont dintr-o bancă rusească.

Dependenţa statelor dezvoltate din punct de vedere tehnologic

şi economic de mijloace informaţionale, ca de exemplu compu-

tere şi reţele de comunicaţii utilizate pentru a interveni în sec-

torul financiar, ori de sistemul de transport, a afectat distribuţia

puterii şi reprezintă puncte decisive pentru a lovi în centrul de

gravitaţie al stabilităţii sistemului statal al oricărei naţiuni. Acest

pericol nu implică utilizarea mijloacelor informaţionale, seman-

tice ori psihologice, ci constă de fapt într-o combinaţie de mij-

loace tehnice şi psihologice, ce afectează procesele fiziologice

specifice corpului uman. Se cercetează, chiar şi căi de manipu-

lare a operatorilor pentru a-i face să apese anumite taste, ori pen-

tru a distruge informaţii specifice, ca şi cum ar fi hipnotizaţi.

Atât specialiştii ruşi cât şi cei americani se pare că sunt foarte

avansaţi în acest domeniu. Exista anumite indicii chiar, că spe-

cialiştii ruşi au creat „virusul 666” care prin afişarea unei cifre

bine stabilite şi a unor combinaţii de culori specifice determină

efectele fiziologice preconizate. Un cercetător rus remarca:

„virusul 666 este vinovat de deteriorarea completă a procesului

fiziologic (culminând cu decesul) pentru mai multe persoane”.

Dar să fim încă sceptici cu privire la posibilitatea utilizării com-

puterelor ca o armă letală, însă în virtutea logicii, manipularea în

spectru larg, pare a fi o ameninţare credibilă.
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Războiul viitorului se va înscrie într-o impresionantă diversitate

de acţiuni şi reacţii, proiectate şi desfăşurate într-un spaţiu multidi-

mensional, definite prin mai multe elemente: nu au formă armată

clasică; se pot derula şi în timp de pace; nu respectă distincţia dintre

starea de pace şi cea de război; au un pronunţat caracter secret; de

cele mai multe ori se subscriu competiţiei dintre marile puteri şi

blocuri economice etc. Războaiele separatiste, violenţele etnico-re-

ligioase, disputele asupra frontierelor, frământările civile şi atacurile

teroriste sunt doar câteva din scenariile posibile, „cu multe războaie

mici”, care îi vor determina pe planificatori să acorde o atenţie de-

osebită operaţiilor militare de stabilitate şi sprijin şi să privească din

ce în ce mai mult spre alte tipuri de forţe, capabile să facă faţă

provocărilor viitorului. Atacul terorist asupra SUA, la 11 septembrie

2001, a  marcat trecerea de la terorismul tradiţional la superterorism

- terorism internaţional - utilizat din ce în ce mai des ca „armă strate-

gică”, cu o mare diversificare motivaţională şi o creştere semnifica-

tivă a numărului de victime. Guvernele statelor democratice,

convinse  că ameninţările induse de acest fenomen atentează grav la

siguranţa şi securitatea oricărui stat, au fost nevoite, pe baza unor

noi abordări conceptuale, să implice în campaniile antiteroriste

forţele armate. În acest sens, războiul clasic, convenţional, a fost în-

locuit cu războiul neconvenţional, atipic şi asimetric, cu dimensio-

nare şi amplitudine globale, un război împotriva terorismului, în

care operaţiile militare au fost transferate pe teritoriul atacatorilor,

complicilor sau susţinătorilor acestuia, concomitent cu sporirea

stării de alertă şi protecţie internă.1

În acest context, literatura militară de specialitate oferă o viziune

complexă asupra modului în care interesele şi obiectivele politice

delimitează tipurile acţiunilor, simultan cu luarea în calcul a gradu-

lui de utilizare a forţei armate.

Conform prevederilor Strategiei Militare a României, una dintre

misiunile strategice de bază ale Forţelor Armate pentru starea de

pace este participarea, atât pe plan extern sub egida ONU, OSCE

sau NATO, cât şi pe plan intern, în cadrul Sistemului Naţional de

Management al Crizelor, la operaţiile multinaţionale de stabilitate şi

sprijin, potrivit angajamentelor internaţionale.

Acţiuni speciale de mică intensitate, desfăşurate de forţe ale ar-

matei în timp de pace, criză şi conflict, în vederea îndeplinirii unor

scopuri şi obiective strategice, au ca finalitate prevenirea, descura-

jarea, limitarea sau lichidarea unor situaţii conflictuale cu amploare

şi intensitate mai mică, precum şi sprijinirea autorităţilor civile în

situaţii de criză internă. Ele presupun „angajarea militară pe timp de

pace”, într-un cadru multinaţional, cu scopul de a modela mediul

de securitate, dar pot fi generate şi de apariţia unor crize/ameninţări,

în această situaţie având aspectul unor „acţiuni de răspuns”.

Pot fi enumerate astfel următoarele tipuri de operaţii de stabilitate

şi sprijin: asigurarea libertăţii de navigaţie şi de survol; asistenţa

acordată unei naţiuni; combaterea terorismului; controlul arma-

mentelor; impunerea de sancţiuni; loviturile cu obiectiv limitat şi

raidurile; sprijinul militar acordat luptei antidrog; sprijinul militar

acordat autorităţilor civile; evacuarea necombatanţilor; demonstraţi-

ile de forţă; protecţia navigaţiei; căutarea - salvarea - evacuarea;

sprijinul păcii. Aceste operaţii pot include atât componente ale ope-
raţiilor de luptă, cât şi ale celor ce nu presupun lupta, desfăşurate

pe timp de pace, criză, precum şi în caz de război. În acest sens,

există suficiente situaţii, care prin natura lor, pot căpăta caracteristici
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similare războiului, incluzând acţiuni de luptă cu utilizarea capaci-

tăţilor militare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.2

O demonstraţie de forţă eficientă dovedeşte capacitatea de exe-

cutare a misiunii şi de susţinere a acesteia. În astfel de acţiuni, de

regulă, trupele sunt desfăşurate pentru etalarea capacităţii de a folosi

forţa, într-o manieră neameninţătoare - exerciţii de pregătire care să

demonstreze capacitatea de intervenţie şi acţiune -, având totodată

capacitatea de a desfăşura, într-un timp foarte scurt, acţiuni de luptă.

Impunerea de sancţiuni şi demonstraţiile de forţă se realizează,

de regulă, prin combinarea operaţiilor terestre cu cele aeriene şi

navale. Ele sunt caracterizare de o mare manevrabilitate a forţelor

participante care să demonstreze atât capacitatea de desfăşurare a

forţelor, cât şi capacitatea de planificare, conducere şi desfăşurare a

operaţiilor specifice luptei armate. Aceste operaţii sunt, de regulă,

neliniare şi se execută în medii cu un grad ridicat de instabilitate, im-

punând concentrarea unor mari forţe şi mijloace care trebuie să dis-

pună de mare mobilitate şi de o pregătire complementară pregătirii

militare generale şi de specialitate. Complexitatea lor solicită struc-

turile participante atât din punct de vedere fizic şi psihic, cât şi din

punct de vedere al capacităţii de adaptare a modului de acţiune pen-

tru rezolvarea unor situaţii limită, cu respectarea regulilor de anga-

jare prevăzute în mandatul forţei. Succesul lor este legat de

întrebuinţarea unor forţe de elită care să dovedească capaci-

tatea de desfăşurare rapidă în dispozitiv de luptă - element

cheie în astfel de operaţii - , şi capacitate de perfecţionare

pe măsură ce execută misiuni de luptă.

Având în vedere că structurile de paraşutişti intră în ca-

tegoria acestor forţe de elită ale Sistemului Naţional de

Apărare şi că prin natura posibilităţilor de întrebuinţare în

operaţii militare dispun de o mare manevrabilitate, consi-

derăm că acestea pot participa cu succes, într-un cadru

multinaţional, la operaţii de stabilitate pe timp de pace, în

situaţii de criză, război sau post-conflict, pentru impunerea

de sancţiuni şi demonstraţii de forţă.3

Un element important al capacităţii acţionale care vine

în sprijinul întrebuinţării batalionului de paraşutişti în astfel

de operaţii îl reprezintă timpul scurt de reacţie necesar pen-

tru desfăşurarea forţei. 

Aceasta impune însă asigurarea unui sprijin logistic

corespunzător, în primă fază pentru asigurarea mijloacelor

de transport şi paraşutare, ulterior pentru susţinerea logistică a

operaţiei şi pentru extracţia forţei din zona de operaţii.

Referindu-ne la acţiunile anti şi contrateroriste duse de o forţă

militară (clasică şi specială), funcţie de capaciţăţile acesteia (orga-

nizare, dotare şi instruire), acestea se încadrează în categoria „acţi-

uni în forţă”, fiind, de regulă, desfăşurate pentru:

detectarea prin grila senzorilor de informaţie şi prin

forţele speciale, a centrelor şi bazelor de antrena-

ment ale organizaţiilor şi reţelelor teroriste; lovirea,

prin mijloace militare, îndeosebi cu aviaţia, ra-

chetele şi forţele speciale a infrastructurilor tero-

riste; participarea la operaţii de căutare şi distrugere

a reţelelor şi bazelor teroriste din zonele de falie;

desfăşurarea unor operaţii speciale împotriva tero-

rismului.4

Operaţiile speciale sunt definite, conform stan-

dardelor NATO, ca acele operaţiuni militare care

prin natura lor nu pot fi executate de forţe con-

venţionale. În acest sens, studiile şi ipotezele unor

specialişti militari conduc către necesitatea extin-

derii Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) şi a

structurilor de informaţii militare, pregătite şi

echipate în mod special, ca singurele structuri mili-

tare adaptate realităţilor conflictuale ale secolului

XXI. Totuşi, în contextul în care constituirea,

dotarea, pregătirea şi specializarea acestora s-a

dovedit destul de anevoioasă şi ele nu deţin

deocamdată toate capabilităţile necesare,  apreciem  că este oportun

ca alături de ele să reacţioneze eficient la specificul unor asemenea

acţiuni şi să participe la operaţiile antiteroriste, de stabilitate şi spri-

jin şi alte structuri de forţe. Astfel, trupele de paraşutişti, cu expe-

rienţa şi pregătirea de care dispun şi cu o dotare care va trebui să fie

pe măsură, vor putea deveni una dintre cele mai eficiente capacităţi

de răspuns la provocările conflictelor militare prezente şi viitoare,

capabilă să  îndeplinească cu succes toată această gamă de misiuni

în spaţiul de desfăşurare a Operaţiilor Speciale Întrunite (Joint Spe-
cial Operations, JSO).

Datorită faptului că cele mai multe incidente teroriste se produc

în mediul  urban, pe fondul creşterii globale a gradului de urbanizare

şi concentrării activităţilor nonmilitare şi militare în localităţi, acţi-

unile pentru combaterea terorismului se vor desfăşura, cu prepon-

derenţă, în condiţiile particulare acestui mediu. În consecinţă, forţele

destinate pentru acest scop vor fi  specializate pentru lupta apropiată

în mediul urban şi vor avea o capacitate ridicată de a executa opera-

ţii pe timp de pace în medii foarte sensibile, în condiţiile limitării la

maxim a pierderilor/pagubelor colaterale, ca una din cele mai im-

portante condiţii de desfăşurare a acţiunilor. Deşi se apreciază că

Forţele pentru Operaţii Speciale ar trebui să fie singurele elemente

specializate din Armata României destinate pentru latura activă a

acestor acţiuni, trebuie avut în vedere că şi unele structuri de paraşu-

tişti pot desfăşura cu succes astfel de acţiuni în mediul urban. Ex-

perienţa acumulată  de-a lungul anilor în pregătirea pentru acest

gen de misiuni (fiind una din componentele instruirii), poate

fi valorificată şi se poate continua pregătirea specială pen-

tru a desfăşura acţiuni militare specifice acestui „război

neconvenţional”.

Factorii politici naţionali şi ai Alianţei care vor decide

asupra modului în care să fie angajate şi întrebuinţate ca-

pacităţile militare în viitoarele operaţiuni de combatere a

terorismului vor trebui să ia în calcul că prin menţinerea

trupelor de paraşutişti se asigură o sursă de selecţie pentru

forţele de operaţii speciale, cercetare şi informaţii militare,

iar pregătirea prin paraşutare, pe lângă dobândirea capa-

bilităţii de a pătrunde în dispozitiv prin acest procedeu, con-

tribuie la formarea unor luptători bine pregătiţi, deosebit de

eficienţi. În acest sens, practica altor ţări, unele dintre ele

membre NATO poate constitui un exemplu edificator şi

o cale de urmat.

Armata României, parte integrantă a procesului de adaptare a

forţelor, conceptelor şi capabilităţilor existente pentru a răspunde

noii viziuni a NATO de abordare a operaţiilor, trebuie să integreze

cerinţele invocate prin intermediul strategiei de transformare, să
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elaboreze strategii care să conducă la

modernizarea şi adaptarea

forţelor, în consens

cu cerinţele ex-

p r i -

mate                                      

d e

Alianţă.

C r e ş t e r e a

nivelului de pro-

fesionalizare, re-

alizarea nivelului de

interoperabilitate cu

sistemul militar NATO şi cu

forţele armate ale statelor mem-

bre, dezvoltarea capacităţii de

gestionare a crizelor, restruc-

turarea şi modernizarea în-

văţământului militar şi a

sistemului de instruire,

punerea în aplicare a sistemu-

lui conceptual şi doctrinar

privind organizarea, înzes-

trarea, dezvoltarea, instruirea

şi întrebuinţarea forţelor la

pace, în situaţii de criză şi la

război, rămân în continuare

priorităţi majore ale organis-

mului militar românesc. 

Disponibilitatea luptăto-

rilor paraşutişti pentru a

acţiona atât în cadrul opera-

ţiilor aeropurtate, cât şi

în misiuni specifice ope-

raţiilor speciale, precum

şi atenţia pe care o acordă acestei categorii de forţe celelalte state ale

alianţei, ne îndreptăţesc să avansăm câteva propuneri privind

dotarea şi organizarea structurilor de paraşutişti, care să le preserve

potenţialul deja dobândit şi să le confere noi valenţe cu care să

atingă capabilităţile necesare îndeplinirii întregii game de misiuni

încredinţate.

Astfel, pentru transportul şi paraşutarea efectivelor cu întreg ar-

mamentul greu şi mijloacele de transport (TSD/transportoare spe-

ciale pentru desant) în zonele de acţiune, se impune achiziţionarea

unor avioane de transport de mare capacitate,

cu rază mare de acţiune, prevăzute cu sis-

teme de paraşutare a containerelor cu

materiale şi a platformelor cu tehnică,

care să permită paraşutarea în sigu-

ranţă a oamenilor şi tehnicii de

luptă. Avioanele trebuie să fie dotate

cu sisteme de contramăsuri împotriva apărării

antiaeriene şi să fie capabile să decoleze şi să

aterizeze pe piste neamenajate. Pentru

paraşutarea oamenilor, vor trebui să intre

în dotarea trupelor paraşutele stan-
dard pentru personal, simple în

funcţionare, pentru paraşutarea de la

înălţimi mici (150-300m), cu o mare capa-

citate de transport (150 kg), care să asigure paraşu-

tiştilor stabilitate pe timpul coborârii şi o aterizare a

subunităţii pe arii restrânse. Grupurile/echipele care în-

deplinesc misiuni de cercetare sau misiuni din gama ope-

raţiilor speciale vor avea în dotare paraşute tip aripă, cu

capotă integrală dorsală, echipamente de oxigen pentru

paraşutarea de la mare altitudine, receptoare GPS,

aparatură de vedere pe timp de noapte. Aceşti luptători vor

fi antrenaţi pentru salturile HALO (High Altitude Low
Opening/paraşutare de la mare altitudine cu deschiderea paraşutei la

joasă înălţime joasă) şi HAHO (High Altitude High
Opening/paraşutare de la mare altitudine cu deschiderea paraşutei la

înălţime mare).

În ceea ce priveşte dotarea cu armament şi tehnică de luptă,

subunităţile vor trebui să aibă în înzestrare armament antitanc şi mi-

traliere uşoare, iar în dotarea luptătorilor trebuie să se găsească puşti

de asalt de dimensiuni mici, cu dispozitive optice de ochire şi dis-

pozitive pentru lansarea grenadelor, pistoale mitralieră scurte. De

asemenea, pentru lupta corp la corp, vor trebui să fie dotaţi cu arma-

ment specific. Echipamentul de protecţie va trebui să cuprindă căşti

de luptă care să asigure atât protecţia la paraşutare, cât şi în câmpul

tactic, prevăzute cu dispozitive pentru comunicare şi de vedere pe

timp de noapte. Pentru realizarea comunicaţiilor, vor fi folosite staţi-

ile radio cu întrebuinţări multiple, multicanal, cu salt în frecvenţă,

cu frecvenţe prereglate, cu o bună viteză de transmitere a datelor, cu

terminale pentru poşta electronică şi GSM.

Din punct de vedere organizatoric, un batalion de paraşutişti va

trebui să aibă în organică structuri de comandament şi stat major,

subunităţi de sprijin de luptă şi subunităţi luptătoare. Acestea din

urmă vor trebui să fie structurate pe subunităţi mici, modulare, ca-

pabile să execute misiunile independent sau întrunit, în funcţie de

complexitatea acestora. În cadrul unei echipe/grupe, luptătorii vor

fi specializaţi pe funcţiuni, fiind în acelaşi timp în măsură să se su-

plinească în luptă. Pregătirea acestora va fi diversificată, pentru în-

treaga gamă de misiuni care pot fi îndeplinite atât în sfera operaţiilor

aeropurtate, cât şi pentru cele din gama operaţiilor speciale. 

În ceea ce priveşte subordonarea, structurile de paraşutişti pot fi

incluse în subordinea operativă a marilor unităţi din forţele terestre,

pentru îndeplinirea unor misiuni din gama operaţiilor aeropurtate,

precum şi ca unităţi specializate în subordinea operaţională a unui

Comandament al Operaţiilor Speciale unde, împreună cu structurile

de forţe speciale şi alte unităţi specializate, vor putea executa o serie

de misiuni din gama operaţiilor speciale.(La sfârşitul anului 2008,
a fost creată Componenta de Operaţii Speciale, structura speciali-
zată a Statului Major General pentru comanda şi controlul forţelor
pentru operaţii speciale la pace, criză şi război.)

În acest sens, factorii de decizie vor trebui să-şi intensifice efor-

turile pentru identificarea şi achiziţionarea de noi tipuri de armament

şi tehnică de luptă performantă, compatibilă cu cea a structurilor

similare din armatele statelor membre NATO, care să asigure şi

structurilor de paraşutişti posibilitatea afirmării gradului ridicat de

instruire şi capacităţii sporite de răspuns în îndeplinirea unor misiuni

inaccesibile altor categorii de forţe. De asemenea, trebuiesc adoptate

acele formule de organizare, subordonare (la pace, în situaţii de

criză şi la război) şi proceduri de pregătire care să le asigure supleţe,

viteză de reacţie şi capacitate de manevră sporite, şi care în acelaşi

timp să răspundă imperativului asigurării compatibilităţii cu struc-

turile similare din armatele statelor membre NATO. 

Alături de celelalte categorii de forţe, trupele de paraşutişti pot

oferi României o importantă bază de afirmare a poziţiei sale de actor

marcant în gestionarea problemelor regionale.
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La 30 iunie 1908 a avut loc o explozie puternică de origine ne-

cunoscută, în zona izolată şi nelocuită Tunguska din Siberia, care a

distrus milioane de hectare de pădure şi turme întregi de reni.

Explicaţia oficială a producerii acelui eveniment este căderea unui

meteorit de mari dimensiuni.

În acea perioadă, Nicola Tesla, încerca să pună în practică un

proiect tehnic prin care să transmită electricitatea, fără a folosi con-

ductori electrici, direct prin atmosferă către diverşi consumatori.

Aparatura necesară desfăşurării experimentului era instalată la

Wardenclyffe în Long Island, New York. În seara zilei de 30 iunie

1908, împreună cu asociatul său George Schreff a pornit amplifica-

torul pentru a trimite o rază de energie către Polul Nord prin excitarea

ionilor din partea superioară a atmosferei şi crearea unui fulger uriaş.

Savantul a primit rapoarte că la Polul Nord nu s-a întâmplat nimic,

însă după câteva zile s-au primit noi rapoarte care prezentau eveni-

mentul tungusk. Calcule recente ale unor oameni de ştiinţă demon-

strează faptul că Tunguska este în linie cu Wardenclyffe, dacă se ia

în consideraţie curbura Pământului pe la Polul Nord. Deoarece Tesla

nu a calculat exact cantitatea de energie transportată şi eliberată, raza

a depăşit Polul Nord şi a provocat o explozie asemănătoare cu cea de

la Hiroşima.

Armele cu particule accelerate au fost dezvoltate şi folosite şi de

alte state cu diferite ocazii. Astfel, sistemul de arme scalar utilizat de

sovietici, având ca bază descoperirile lui Tesla, folosind amplifica-

torii de transmisie, era în funcţiune încă din 1976, când sateliţii mili-

tari americani au detectat descărcări luminoase uriaşe deasupra

URSS de mii de ori mai puternice decât cele naturale, ajungând până

la 10 miliarde de kw, în condiţiile în care cele mai mari fulgere anali-

zate de pe pământ erau de 10 milioane de kw.

Exploziile celor opt rachete americane ce transportau echipa-

mente spaţiale, incidente care s-au produs după 25 august 1985, con-

tinuate de distrugerea navetei spaţiale Challenger, în data de 28

ianuarie 2006, au demonstrat faptul că armele scalare pot distruge

uşor rachetele sau vehiculele spaţiale în zbor.

În urma experimentelor desfăşurate în cadrul proiectului militar

american HAARP - concentrarea unei energii de ordinul gigawaţilor

asupra unei ţinte punctuale, având corespondent sovietic sistemul

ŞURA - s-a concluzionat faptul că ori de câte ori aceste sisteme sunt

în funcţiune există un potenţial crescut pentru dezastre ale avioanelor

de transport comercial, oriunde s-ar afla acestea deasupra Pământu-

lui.

Bombardarea cu microunde a Ambasadei SUA din Moscova

având ca scop activarea dispozitivelor de interceptare a convorbirilor

aflate în clădire, în perioada anilor 1960, a dus la decesul a trei diplo-

maţi americani datorită formelor de cancer de care au suferit. Ca ur-

mare a cercetărilor desfăşurate de specialiştii americani s-a ajuns la

concluzia că se poate exercita un anumit grad de control asupra com-

portamentului uman prin folosirea radiaţiilor cu microunde care au

frecvenţe scăzute. Persoanele care au participat la experimente au

acuzat simptome fizice neplăcute: dureri de cap, pierderea memoriei,

ameţeli, depresii, pierderea orientării.

Armele dezvoltate pe baza descoperirilor lui Tesla, în domeniul

utilizării energiei în scop militar, sunt folosite şi pentru iniţierea sau

provocarea de cutremure în anumite zone ţintă de pe suprafaţa Terrei.

Se pare că un astfel de eveniment a fost „prezis” la radio, cu 9

zile înainte de producere, în data de 8 ianuarie 1995, de către guru

Asahara din secta/cultul Aum care declara: „Japonia va fi atacată

printr-un cutremur în 1995. Cel mai probabil loc este Kobe”.

În cadrul unui interviu, ministrul ştiinţei şi tehnologiei din

Japonia, Hideo Murai, fiind întrebat despre cutremurul din Kobe a

afirmat faptul că: „Există o mare probabilitate ca activarea cutremu-

rului să fi fost efectuată printr-o putere electromagnetică sau cineva

a folosit un mecanism care aplică o anumită forţă în interiorul

Pământului”. La scurt timp după această declaraţie Hideo Murai a

fost ucis printr-o operaţiune yakuza - mafia japoneză. Pentru mem-

brii sectei/cultului Aum oraşul Kobe a fost pe post de cobai sau

poligon de testare a acestui tip de armă.

Astfel de cutremure pot fi provocate şi de amplasarea unei încăr-

cături nucleare subterane într-un anumit loc, detonarea acesteia pro-

ducând o eliberare bruscă a energiei tensionale. Cel mai recent test

nuclear subteran efectuat în Coreea de Nord, la data de 25 mai 2009,

a produs un cutremur de 5,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul în

zona exploziei.

Cu ajutorul ingineriei genetice au fost create bacterii, prin mutaţii

genetice, care într-o perioadă scurtă de timp pot distruge, în zona în

care au fost împrăştiate, orice structuri ce au în compoziţia lor ele-

mente textile, fibrolemnoase sau derivate ale produselor petroliere.

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre dezvoltarea unor noi tulpini

de viruşi (virusul variolei, virusul febrei galbene, virusul ebola,

virusurile febrei Lass, Rift şi Donga, virusul Hantaan, virusul febrei

Hong Cong, etc), care se pot împrăştia foarte uşor pe zone întinse

cu ajutorul diferitelor mijloace, sunt foarte contagioase şi pentru care

sistemul imunitar nu este pregătit să răspundă sau nu există vaccinuri

ori medicamente dezvoltate pentru tratarea celor contaminaţi. Tot

prin modificări genetice au fost realizate animale şi insecte de di-

mensiuni uriaşe deosebit de violente, feroce, cu rate mari de în-

mulţire în timp scurt, care nu au duşmani naturali şi pot distruge în

mod ireversibil echilibrul ecologic.

În acest articol nu ne-am propus prezentarea tuturor tipurilor de

arme convenţionale sau neconvenţionale, ci căutarea unui răspuns

cât mai aproape de realitate, despre distrugerile pe care le pot

provoca diferitele tipuri de arme care sunt operaţionale.

Marea enigmă o reprezintă armele care abia acum sunt dezvoltate

şi despre a căror potenţial de distrugere nu deţinem informaţii.
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Motto:
Indiferent cu ce se ocupă oamenii de ştiinţă
ei obţin întotdeauna o armă. Murphy
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Over the centuries humankind witnessed numerous instances

when states or groups resorted to violence in different forms to

accomplish their political goal. Hence neither war nor terrorist ac-

tions are new within the conduct of the international politics. What

is indeed new in this spectrum of violence, within the last decade,

is the high level of destruction promoted by a new kind of terrorist,

namely the religiously motivated ones. The indiscriminate use of

violence against civilians targets generating mass casualties - for

example the September 11, 2001 attack - astounded the whole inter-

national community and made the policymakers to rethink the

whole fighting strategy against terrorists. Because the traditional

deterrence methods are very unlikely to succeed against an invisible

enemy, as the terrorists are, within the following paper I'm going to

try to find out what would be the best solution for deterring terror-

ists’ future actions. In order to accomplish this I’m going to focus

on few problems:

1. What deterrence means and what are the parts involved?
2. How deterrence was previously employed and what were the

conditions for success or failure?
3. What terrorism means and what motivates people to use

terror?
4. How has terrorism developed over the last decade and what

chance of success has deterrence if it is employed as during Cold
War?

In the first place, we have to understand what deterrence meansand what are the parts involved. As Howard (as cited in Huth,

1988) acknowledged, deterrence is a “policy that seeks to persuade

an adversary, through the threat of military retaliation, that the costs

of using military force to resolve political conflict will outweigh the

benefits”. Having defined what deterrence means, let’s see who does

it involve?

In order to talk about deterrence we have to have at least two

sides: the defender and the attacker.A third part, namely the protégé,

may be involved in the case when the defender has a certain interest

in another state or is linked with this by a military alliance. There-

fore, deterrence can be perceived as the capacity of the defender to

impress the attacker in such a manner, with its capacity to deploy

troops in short notice wherever necessary, thus the attacker would

reconsider its position and give up his aggressive intentions.

The main theorists of the deterrence strategy are on one side Huth

and on the other side Watman and Wilkening. Their theories have

some similarities, as all of them take into consideration the

defender’s credibility given by its military capability and intent,

viewed from the perspective of past actions. Nevertheless, the

difference between the two theories rests in the way the defender

regards his actions in the relation with the attacker.

On the one hand, Huth (1988) has considered that the attacker

should be introduced into the general scheme. From his point of

view the whole game has to balance between defender’s capability

to carry out the threat and the attacker’s perceptions of the threat

and how this affects its bargaining reputation. In this regard, he

differentiates two types of strategies: diplomatic and military, but

both should be essentially based on a gradual escalation.

On the other hand, Watman and Wilkening (1995) have dis-

missed the role played by the attacker within a successful deterrence

strategy. They say that if we are not dealing with status quo powers,

the motivations of the attacker are less important in deterrence

calculations because we can assume that they do not have minimal

demands. They will tolerate a lot of risk.

In the second place, in order to have a clear idea of howdeterrence works, we have to find out how deterrence was

previously employed and what were the conditions that set the

success or failure of this kind of policies? Basically, deterrence as

a unitary policy started to develop after the SecondWorldWar when

the United States devised it as a technique to prevent Soviet Union

to attack western countries. As Watman and Wilkening (1995)

acknowledged, the success of the nuclear threat was ensured by

several factors. By far, the most important one was the fact that both

superpowers understood that given the high number of the nuclear

warheads and the terrible consequences, neither side required

“special competences” in waging an effective strike.

The military balance vis à vis the former Soviet Union focused

largely on nuclear weapons. Although the basis of the military

stability with the former Soviet Union was not exclusively nuclear,

the nuclear component of any military crisis between the two

superpowers made the Soviets conservative and cautious to a degree

that would not likely have been achieved had the balance been

entirely conventional (Watman &Wilkening, 1995).

Evaluating historical cases both Huth, and Watman and

Wilkening concluded that the success or failure of deterrence

policies was a matter of “rational choice” - from the attacker’s point

of view. Deterrence worked when the attacker had a certain “status

quo” and attempted to preserve it, but it failed when internal

problem or the threat posed the regime was so high that possibility

to break a war was far less bad than accepting defenders conditions.

For example former Soviet Union was a “status quo” power and as

it was assumed by the US policymakers “Soviet leadership felt some

responsibility for the welfare of the Soviet people” (Watman &

Wilkening, 1995). On the other side, China, at the outbreak of the

Korean War, even though was assured that US has no “aggressive

intentions” decided to intervene “militarily in order to prevent the

collapse of North Korea” (Huth, 1988). The logical conclusion is

that the success and failure of the deterrence in the past depended

very much on the abilities to estimate the other’s side intentions and

capabilities on both the short and the long term. As Betts (as cited

in Huth, 1988) acknowledged “the role of the intelligence is to

extract certainty from uncertainty and to facilitate coherent

decisions in an incoherent environment”.

In the end, what is relevant for the studies undertaken by both

Huth, and Watman and Wilkening, concerning the employment of

deterrence, is the fact that all the past actions were directed against

nation states and during the history there were few examples of

nondeterrable states. The only times deterrence didn’t work was

when states’ status quo was at stake or when it appeared that the

status quo would get worse in the future unless something was done

that made most sense, regardless the risks involved (for example,

invade another country).

On the third place, I am going to find out what terrorism

means and what motivates people to use terror. Trying to

define terrorist actions, different institutions or academics dealing

Deterring terrorist actionsDeterring terrorist actions
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with this subject have reached several solutions. First definition

was given by the League of Nations at the 1937 Convention:

Another definition was attempted by the CIA:

The last one, I am going to present, has received also the

consent of the academic community:

Even though the definitions differ in length and content, the

central idea all have in common is that a certain group employs

violence to gain some advantages: either material or political.

Classifying past terrorist actions, from the point of view of the

reason they were carried out, we can distinguish political,

nationalist and religious motivations. Furthermore, in a quest

initiated by Davis and Jenkins (2002) to”develop a framework for

deterring terrorism” they differentiated two types of terrorists:

“internalists and externalists”, further referred as type A or type B

terrorists. TypeA terrorists as Davis and Jenkins depicted are “self

driven seekers of action” and even though they pretend, at the

beginning, having political goals, after meeting their demands

several times, in the end it becomes clear that satisfying their

requests only encourage them to raise new ones. Within this

category we can include religious motivated groups. For this kind

of terrorists fighting has become a way of life. They do not try to

settle an agreement but they try the total destruction of their

adversary. Type B, on the other side, are more pragmatic and with

real political goals, and would “cease terrorism when is no longer

needed”. In this category we can include the nationalist and

political driven terrorists. An analysis of to their past actions

reveals that type B terrorists “have tended to calibrate their use of

violence, using enough to rivet world attention but not so much

that they alienate supporters abroad or members of their base

community” (Council of Foreign Relations - online).

In the fourth place I am going to find out whether terrorist

actions have really improved over time and if deterrence, as was

traditionally employed, has any chance of success against this

tactic.

Political changes around the world associated with the third

wave of democratization, have secured more freedom and political

rights for the citizens, resulting thus in a decrease of political

motivated terrorism. Nonetheless, the terrorism has not

disappeared, quite the opposite we've witnessed an increase of the

religious motivated actions. Whereas nationalist and political

terrorism were limited in time and space to certain geographical

areas, as terrorists pursued clear objectives like self-determination

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

All criminal acts directed against a State and intended or
calculated to create a state of terror in the minds of particular
persons or a group of persons or the general public (United
Nation, online)

Premeditated, politically motivated violence perpetrated
against noncombatant targets by subnational groups or
clandestine agents, usually intended to influence an audience
(CIA, online).

Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent
action, employed by (semi) clandestine individual, group or state
actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby
- in contrast to assassination - the direct targets of violence are
not the main targets. The immediate human victims of violence
are generally chosen randomly (targets of opportunity) or
selectively (representative or symbolic targets) from a target
population, and serve as message generators. Threat and
violence-based communication processes between terrorist
(organization), (imperiled) victims, and main targets are used to
manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target
of terror, a target of demands, or a target of attention, depending
on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily
sought" (United Nation, online).
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or local autonomy (ex. IRA), the religious motivated ones,

benefiting by the new technological advances, showed no

restrictions and fear of using excessive violence (Tucker, 2001).

They spread beyond the physical boundaries of the countries

becoming transnational and thus making impossible for us to make

a clear distinction who is the attacker and who is the protégé. The

fact that they can strike any time at any place more easily makes

them even more dangerous.

While the early terrorists used primitive and crude explosive

devices that were very inefficient and were used to constantly

remind the authorities about their presence, the new terrorists use

sophisticated techniques capable to inflict a high level of casualties.

This tendency results from the statistics presented by Tucker (2001):

“Aum Shinrikyo’s sarin attack in the Tokyo Subway (1995, 12

killed; 5,500 casualties), the Tamil Tiger’s truck bombing of the

Central Bank in Colombo (1996, 90 killed; 1,400 casualties) and

the truck bombing of the U.S. Embassy in Nairobi (1998, 291 killed;

5,000 casualties)”.

It becomes clear that we can’t force terrorist organizations to give

up terrorism because they have no other way to fight. However, we

can prevent attacks from happening by denying the access to certain

equipments and resources vital for their actions. If in the case of

type B terrorists meeting their demands could limit the number of

the casualties, religious motivated terrorists do not feel any

constraints because the people seek martyrdom and are not

concerned how many people kill, as the final goal is the total

destruction of the adversary. Going further and analyzing the

cultural aspects of the Arab world, that supplied the terrorists for

the September 11, 2001 attack, we find out that “violence, including

terrorism, is a routine part of gaining and maintaining power”

(Davis & Jenkins, 2002). In this respect Osama bin Laden’s

statements are clear.

In sum, we can conclude that since traditional deterrencetechniques, as were employed during the Cold War, were

directed mostly against nation states whose willingness to push to

the brinks was limited by certain economic and social aspects and

neither part didn’t take the chance of launching a preemptive strike

fully aware of the later consequences, it is clear that terrorist

organizations certainly do not feel the same constraints.As Davis &

Jenkins (2002) acknowledged, people usually employ “terrorist

tactics because they have no better instrument with which to pursue

their aims” and it is unlikely to witness a decrease of the terrorist

attacks as long as some groups can raise demands against to another

group. The fact that violence is deeply rooted within some cultures

and the killing of the innocence is legitimate make deterrence even

harder. Far from being impressed by a nuclear arsenal, terrorists

know that no “rational actor”, the national states in our case, would

strike something they cannot see. Moreover, encouraged by these

facts some organizations even try to acquire nuclear, bacteriological,

or chemical weapons.

Another obstacle when fighting terrorism, identified by Davis

and Jenkins (2002), is the network structure of the organization.

With more than one “center of gravity” whose destruction wouldn’t

affect the organization efficiency, it is clear that targeting the leaders

wouldn’t do too much for a successful campaign.

And last but not the least, because deterrence basically means

bargaining and most of the governments are reluctant to set

deals with terrorists, seeking rather their destruction, it is very

unlikely to witness the employment of the same methods as during

the Cold War. This doesn’t mean that we have to invent new

methods; because, terrorists are “underground” organizations and

work the same way mafia organizations work. It may be more

efficient to infiltrate their cells in order to expose them and a

valuable experience can be drawn from the fight against drugs

cartels or gangs. The shortfall is that it requires time and specialized

personnel. Moreover, a successful war against terrorism entails a

closer cooperation between army, police and secret services. Only

one agency working alone doesn't have the capability to conduct all

the operations required, while an integrated, well-coordinated effort

would prove more efficient and less costly. In this sense, joint

actions comprising a strong police force capable to deter individual

actions, a strong SF force capable to conduct actions to low levels

thus interdicting the safe heavens for the terrorists around the world

and a well coordinated intelligence agencies capable of coordinating

information gathering process with the other components would

constitute a formidable weapon, more efficient than the threat of

using nuclear strikes.
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Franţa
Franţa apare ca o enigmă. Cei dintâiu

care au întrebuinţat paraşuta în scopuri

militare, au fost Francezii. Desigur, la în-

ceput, misiunile date paraşutiştilor erau

individuale sau cel mult de echipă, erau

misiuni speciale de informaţii, spionaj,

distrugeri şi constituiau unul dintre marile

secrete ale Aliaţilor cât şi ale Germanilor,

în cursul războiului mondial.

Era greu de conceput per atunci, că

s-ar putea lansa cu paraşutele unităţi con-

stituite. Această idee s-a născut, după cum

am spus deja, în capul unui american, dar

tot pe pământ francez. Prin urmare, în

mod logic, ar fi urmat ca Franţa să dis-

pună cea dintâiu, de cea mai puternică

„infanterie perpendiculară”, ca una ce

avea deja o experienţă. „Les missions spe-

ciales”, despre care s-a povestit şi s-a scris

atât de mult, sunt precursoarele

paraşutismului armat.

Paraşutismul armat s-a născut deci pe

pământ francez, încă de acum 25 de ani.

Rezultatele acestei arme au fost apreciate

ca extraordinare încă de atunci. De ce

Franţa n-a putut face, în acest domeniu,

nici un progres până în războiul actual,

când ar fi avut atât de mare nevoie de noul

mijloc de luptă? Trebuie de clarificat acest

lucru, căci ceiace este puţin cam ciudat,

paraşutismul a progresat pe pământ
francez foarte mult, dar Franţa n-a pro-
gresat în domeniul paraşutismului.
Paraşutismul s-a bucurat de foarte multă

atenţie în Franţa, dar atenţia a fost numai

de partea nemilitarilor. Studii foarte se-

rioase şi complete asupra acestui sport

nou au angajat minţi pricepute, iar recor-

durile deţinute de paraşutiştii francezi

sunt impresionante. Mă refer fără îndoială

la James-Wiliams Nilaud care, în cădere

liberă, a parcurs 10.900 m, sărind de la

11.000 m şi deschizându-şi singur

paraşuta la numai 100 m de la sol!

Cercetările doctorului Flamme au pus

la punct multe chestiuni în latura media-

cală a acestui domeniu, iar publicaţiunile

juridice ale lui Eduard Riesch şi Vladimir

Mandl au încercat să definească încă din

1932-1933, regimul juridic al noilor lup-

tători.

Iată, prin urmare, cum noul sport ae-

rian a constituit o problemă cercetată şi

relativ bine deslegată. Dacă ne situăm din

punct de vedere militar, n-avem decât să

dăm citire unei liste de acte legislative

care încadrează paraşutismul în armata

franceză şi anume:

12 sept. 1935 - Creation d’un centre

d’instruction de parachutisme.

12 sept. 1935 - Reglant l’organization

du centre d’instruction de parachutisme.

25 martie 1936 - Fixant le statut du

personnel navigant de l’aeronautique

civile.

28 martie 1936 - Brevet de para-

chutiste.

25 iunie 1936 - Brevet de parachutiste.

10 aprilie 1937 - Condition d’emploi

des parachutistes sur les aeronefs civils.

31 martie 1938 - Conditions

d’ obtention du brevet de parachutiste.

25 august 1938 - Brevet militare de

parachutiste de l’infanterie de l’air. (Toate

au fost publicate în Journal officiel).

Cine vede atâtea legi, îşi imaginează

fără îndoială că paraşutimul militar

francez trebue să fi fost foarte evoluat, iar

armata franceză să fi dispus de numeroase

şi puternice astfel de unităţi. Şi mai sur-

prinşi rămânem, când cercetăm doctrina

de luptă a paraşutismului armat în Franţa.

Publicaţiunile maiorului Langeron şi lo-

cotenentului Chevalier înfăţişează cea mai

perfectă înjghebare de principii de între-

buinţare pentru unităţile de paraşutişti, fie

singure, fie în colaborare cu unităţile de

infanterie aeriană, aviaţia şi armata teres-

tră. Rămâi uimit când citeşti cu câtă minu-

ţiozitate şi lux de amănunte este descrisă

fiecare acţiune eventuală şi uimirea se

transformă în sinceră admiraţie când,

astăzi, după 3-4 ani se constată că nu au

greşit cu nimic. Cele mai răsunătoare acţi-

uni ale paraşutiştilor germani de mai

târziu sunt conduse, cu foarte mici deose-

biri, după indicaţiunile acestor doi doctri-

nari francezi.

Întrebarea ce se pune acum este, unde

au fost paraşutiştii francezi? Paraşutismul

era răspândit în massele civile ale tinere-

tului francez, legi de înfiinţare, organizare

şi funcţionare, atât pentru paraşutişti cât

şi pentru infanteria aeriană, existau

destule, o doctrină de luptă valabilă încă şi

astăzi, exista încă de acum 6-7 ani, numai

paraşutişti militari francezi nu existau. În

realitate există ceva şi anume, un centru

de paraşutaj la Avignon (înfiinţat în 1933)

şi două companii de paraşutişti (înfiinţate

în 1937), una la Reims şi alta la Alger. Ce

reprezentau aceste două companii de

paraşutişti (Compagnies de chasseurs

parachutistes) în anul 1938, faţă de cele

trei divizii de trupe aeriene şi paraşutişti

germani la aceiaşi dată, pe care Mareşalul

Göring reuşise să-i formeze, deşi începuse

această activitate în urma Francezilor?! Şi

încă un lucru mai pare de neînţeles: în

timp ce Germania făcea mari eforturi pen-

tru crearea de încă noi unităţi, iar toate

celelalte mari state, Italia, Anglia, Japonia,

Continuăm publicarea unor fragmente din studiul sublocotenentului paraşutist Alexandru
Costeanu, din cadrul Batalionului român de paraşutişti, publicat în paginile revistei România

Militară în octombrie 1943, referitor la geneza şi evoluţia trupelor de paraşutişti pe plan mondial.
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înţelegând importanţa noii arme, se

grăbeau să şi-o creeze, Franţa îi dădea din

ce în ce mai puţină importanţă. La în-

ceputul anului 1938, se proectase înfi-

inţarea a încă 3 companii de paraşutişti,

dar o campanie puternică de presă,

susţinând în special că folosirea noii arme

este contrară dreptului ginţilor, a impre-

sionat conducerea aviaţiei franceze şi nu

s-a mai înfiinţat nicio unitate nouă. Nu au

fost desfiinţate cele existente, dar nu li

s-a mai dat atenţia cuvenită, fiind lăsate

aproape în părăsire.

Această lipsă de atenţie faţă de un mij-

loc nou de luptă, în practică contrasta ră-

sunător cu cerinţele doctrinare ale

scriitorilor militari specialişti, mai ales ale

Locot. Chevalier. Doctrina evolua, dar

existenţa în fapt a paraşutiştilor francezi

da înapoi. Cauzele?

Pare semnificativ pentru ziua de azi şi

de necrezut la prima vedere, faptul că, în

general, cauzele care au împiedicat pro-

gresul paraşutismului militar francez se

confundă cu cauzele care au determinat

însăşi prăbuşirea Franţei, fie că privim

acest fapt prin prisma slăbiciunii armatei

franceze, fie că-l privim prin forţa armatei

germane. Iată, în general, aceste cauze:

- încrederea nelimitată în veşnicia

tratatului de la Versailles;

- încredrea prea mare în superioritatea

proprie, fără ca baza acestei încrederi să

fie o realitate, o forţă;

- slăbiciunea forurilor superioare care,

în cazul paraşutismului, au mers până

acolo că s-au lăsat impresionate de o cam-

panie de presă.

Noua idee n-a fost pusă în slujba vi-

itorului Franţei şi acest fapt s-a răzbunat

dureros. S-ar putea să se obiecteze că

Franţa, într-adevăr n-ar fi avut nevoie de

paraşutişti în războiul său defensiv. Nimic

mai neadevărat. Mai mult încă, dacă pen-

tru armata germană unităţile de paraşutişti

au fost hotărâtoare în victorie, pentru

Franţa ele ar fi fost mai utile decât însuşi

Germanilor. Se cunoaşte acum tactica

unităţilor blindate germane. Acestea se

avântau adânc în dispozitivul francez,

slăbind foarte mult sau aproape pierzând

complet legătura cu bazele lor. Ei bine,

dacă armata franceză ar fi dispus de puter-

nice unităţi de paraşutişti, ea ar fi reuşit să

intercepteze orice legături şi comunicaţii

ale acestor divizii blindate cu trupele

susţinătoare şi bazele de aprovizionare (pe

frontul de Est, germanii au fost mai pru-

denţi în aplicarea aceleiaşi tactici), mai

ales că s-ar fi bucurat şi de sprijinul

necondiţionat al populaţiei, iar unităţile

blindate germane ar fi fost puse în grea

situaţie. Această întrebuinţare a paraşu-

tiştilor, întrebuinţare care de altfel nu fu-

sese deloc prevăzută în doctrina de luptă a

noii arme, nu numai în Franţa ci în toate

ţările, ar fi fost uşor de conceput şi realizat

în timpul operaţiunilor, dacă unităţile de

paraşutişti francezi ar fi existat. Iată cum

realitatea războiului a evidenţiat o nouă

misiune pentru paraşutişti.

Doctrina de luptă a paraşutiştilor a

evoluat mult până astăzi, dar bazele sale

sunt tot în scrierile paraşutiştilor francezi

de acum 6-7 ani.

Anglia
Cea mai enigmatică ţară împotriva

paraşutismului este Anglia. Mult mai

multe date se pot găsi asupra paraşutismu-

lui rusesc decât asupra paraşutismului en-

glez, cu toate că Rusia a fost atât de

izolată de restul lumei. Asta nu înseamnă

că Anglia nu are paraşutişti. Explicaţia

ţinerii atât de secrete a unităţilor de

paraşutişti stă în faptul că Anglia nu

posedă încă unităţi luptătoare de paraşu-

tişti, unităţi propriu-zise, ci, deocamdată,

numai paraşutişti pentru misiuni speciale,

paraşutişti asupra cărora, fără îndoială, nu

numai Anglia, ci toate ţările păstrează cel

mai mare secret.

De altfel, acest fel de paraşutism este

vechi în această ţară. El datează din tim-

pul războiului mondial, când avea acelaşi

aspect ca şi Franţa. După război, ca peste

tot, a căzut în desuetudine. Abia prin anul

1938 s-a reluat firul paraşutismului, dar,

la început, numai al celui secret. După

cum am menţionat, date precise nu se gă-

sesc, dar putem deduce că aceşti paraşu-

tişti erau deja instruiţi înainte de anul

1941, din moment ce un comunicat italian

spune:

„În noaptea de 10 spre 11 Februarie,
între orele 22,30 şi 2 dimineaţa, paraşu-
tişti au aterizat în regiunea lucano-co-
labrică. Ei aveau, desigur, intenţia de a
vătăma lucrările hidraulice din regiune,
de a distruge podurile şi obiectele de artă.

Paraşutiştii au aterizat într-un luminiş
înconjurat din toate părţile de pădure. Ei
au ocupat mai întâi câteva ferme, punând
locuitorii în imposibilitate de a reacţiona,
prin ameninţări. Unul dintre aceşti
paraşutişti, care îşi rupsese piciorul, a
fost lăsat în una din aceste ferme, unde a
fost arestat imediat, ceilalţi s-au dirijat
către rezervoarele ce alimentează sis-
temul de irigaţie, folosindu-se de hărţile
pe care le aveau cu ei.

Dar s-a dat alarma în regiune; cara-
binieri, miliţieni, poliţia şi membri ai
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partidului fascist au angajat o luptă.
Paraşutiştii au fost încercuiţi foarte re-
pede şi n-au putut să-şi pună în execuţie
planurile lor. Ei s-au ascuns mai întâi în
pădure pentru a scăpa urmăritorilor şi
s-au împărţit în mai multe grupe; două
dintre aceste grupe au fost curând prinse;
alte şapte, înconjurate, au încercat să
reziste cu ajutorul puştilor mitraliere; au
omorât un carabinier şi un agent de
poliţie; până la sfârşit au trebuit să se
predea”.

Comunicatul aparţine agenţiei Ştefani

şi poartă titlul: „Detalii asupra încercării
paraşutiştilor britanici în Italia meridio-
nală”.

Aceeaşi acţiune a paraşutiştilor bri-

tanici este comentată mai expresiv şi în

revista „Interavia”, nr. 753.

„Comunicatul Italian Nr. 252 din 14
Februarie 1941 a anunţat că paraşutişti
englezi, în număr mic, au încercat în
noaptea de 10 spre 11 Februarie, să ate-
rizeze în sudul Italiei şi că această încer-
care s-a terminat prin capturarea lor de
către unităţi italiene de poliţie şi de mi-
liţieni. Abia la 15 Februarie, veşti engleze
au confirmat această acţiune, fără să se
pronunţe, în acelaşi timp, şi asupra rezul-
tatelor sau importanţei sale. Comunicatul
a adăugat că s-au putut evita orice strică-
ciuni.

Acest episod al istoriei războiului ae-
rian este calificat drept o performanţă re-
marcabilă de către presa engleză şi drept
o aventură de presa italiană. În orice caz,
trebuie să se reţină că Marea Britanie a
creat acum şi ea paraşutişti, pe care îi re-
cunoaşte ca făcând parte din armată. Ra-
portul italian asigură, de asemenea, că

aceşti paraşutişti englezi sunt trataţi ca
prizonieri de război. Din Mai 1940 şi
până în Februarie 1941, de la Rotterdam
şi până în sudul Italiei, s-a deschis un
nou capitol al dreptului aerian”.

Începând din anul 1941, datele sunt

mai numeroase. Cităm:

„Paraşutişti ai Franţei libere” în An-

glia. „O unitate de paraşutişti ai Franţei
libere a fost alcătuită din voluntarii recru-
taţi printre ofiţerii şi soldaţii generalului
De Gaulle”. (Interavia, 777).

„Se ştie că paraşutiştii britanici sunt în
curs de formare. Se anunţă acum din Lon-
dra că unităţi de asemenea gen sunt în
curs de formare şi în Indiile Britanice.
Paraşutiştii se recrutează printre indi-
geni, mai ales printre Gurkhas”. (Inter-

avia, 793).

„La 9 Ianuarie 1942, agenţia britanică
Reuter a anunţat încheierea unui acord
între Înaltul Comandament Britanic şi
Guvernul belgian, în paribus, din Londra,
după care numeroşi soldaţi belgieni vor fi
instruiţi ca paraşutişti”. (Interavia, 799).

„În noaptea de 27 spre 28 Februarie, o
trupă de şoc britanic (Commandos) a
efectuat, cu ajutorul paraşutiştilor, o lovi-
tură asupra unui pod de pe coasta Franţei
ocupate şi a putut să distrugă, prin sur-
prindere, un post de radio-reperaj la
Brunesval... Se pune întrebarea dacă
această acţiune a avut un scop politic sau
strategic ?...”. (Interavia, 806).

„De când cu succesele germane în
Creta, s-a înţeles şi în Marea Britanie in-
teresul ce-l prezintă întrebuinţarea de
paraşutişti şi trupe aeriene de debarcare
prin avioane şi s-a procedat la înfiinţarea
imediată de unităţi de paraşutişti. Mai

ales de la începutul acestui an, de când se
vorbeşte continuu de un „al doilea front”
şi de când opinia publică britanică cere
mai multă iniţiativă în purtarea războiu-
lui, s-a auzit vorbindu-se, în nenumărate
rânduri, de formarea tot mai încurajată a
unităţilor de paraşutişti englezi.

La 21 Martie, agenţia Reuter a rapor-
tat că Grupul de Armate Auchilenk (Ori-
entul mijlociu) a şi primit unităţi de
paraşutişti, ceea ce nu era, în mod evi-
dent, decât un răspuns la ducerea paraşu-
tiştilor germani, comandaţi de către
generalul Student, în Africa de Nord, unde
fuseseră semnalaţi la acea dată.

Aceste ştiri au fost completate printr-o
ştire apărută în Exange, după care se
semnalează crearea unui corp de trupe
debarcând cu ajutorul avioanelor. Se
sublinia mai cu seamă faptul că acest
corp cuprindea de asemenea şi unităţi de
transport dotate cu planoare. Este prima
manifestare a interesului militar pentru
zborul fără motor în Marea Britanie, ac-
tivitate pe care R.A.F.-ul o neglijase
înainte de război. Scopurile urmărite prin
înfiinţarea de astfel de unităţi sunt vizi-
bile: de multă vreme, politica anglo-
americană face aluzii la o invazie a
continentului. În unele cercuri, loviturile
asupra Norvegiei, ţărmului Mânecii sau
Saint Nazarie, sunt considerate ca un pre-
ambul pentru acţiunile de mai târziu”.
(Interavia, 808-809).

Se distinge, atât din acţiunile între-

prinse, cât şi din succintele consideraţiuni

asupra concepţiei de organizare şi

funcţionare, că aceste unităţi de paraşutişti

sunt numai pentru misiuni speciale şi acţi-

unile de la Saint Nazaire, Tobruk etc.

atestă acest lucru. Se pune întrebarea dacă

Anglia nu a creat şi unităţi luptătoare mai

mari de paraşutişti. Se pare că abia în ul-

timul timp au luat fiinţă asemenea unităţi

şi în Anglia. Structura lor este însă de-

osebită de aceea a paraşutiştilor luptători

germani, deoarece, pentru acţiunea

unităţilor luptătoare de paraşutişti bri-

tanici, doctrina de luptă prevede mai ales

o colaborare cu marina.

Cu toate că acţiunile paraşutiştilor bri-

tanici au eşuat până în prezent, rămâne to-

tuşi de reţinut că Anglia dispune astăzi,

după Rusia, de cei mai mulţi şi mai bine

instruiţi paraşutişti pentru misiuni spe-

ciale.

Reuşite sau nereuşite, paraşutiştii bri-

tanici au dat câteva avertismente bătrânu-

lui continent.

D o s a r e l e p a r a ş u t i s m u l u i m i l i t a r

Sublocotenent paraşutist Al. Costeanu, Ideile noi în slujba viitorului popoarelor. Paraşutismul,
România Militară, anul LXXX, nr. 10, octombrie 1943, pp. 82-85.
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ASOCIAŢIA CLUBUL PARAŞUTIŞTILOR „ŞOIMII” BUZĂU

Ca o încununare a eforturilor mai multor

paraşutişti militari, la 9 februarie 2006, a luat

fiinţă Clubul Paraşutiştilor „Şoimii” Buzău,

ca persoană juridică, de drept privat, fără scop

patrimonial, independent, democratic, non-

profit, apolitic şi deschis, în conformitate cu

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modi-

ficările şi completările aduse de Ordonanţa nr.

37/30.01.2003, cu privire la asociaţii şi fun-

daţii şi cu Decretul nr. 31/1954, privitor la

persoanele fizice şi juridice.

Conform statutului, această organizaţie

reprezintă interesele paraşutiştilor din judeţul

Buzău în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile

publice centrale şi locale şi cu organizaţiile

similare din ţară şi din străinătate, având ca

obiective, printre altele:

- participarea la educarea tinerilor în spiri-

tul dragostei şi respectului faţă de profesia

militară şi de paraşutist militar sau paraşutist

civil;

- promovarea valorilor civile ale statului

de drept şi întărirea rolului societăţii civile;

- rescrierea, pe baza adevărului şi morali-

tăţii, a istoriei paraşutismului militar şi

sportiv;

- editarea de lucrări memorialistice speci-

fice profesiei, organizări de dezbateri în

domeniu;

Punând în comun pasiunea pentru zbor şi

experienţa a mii de paraşutări, un grup de oa-

meni inimoşi, dar care au trăit o viaţă sub

cupola paraşutei, au înfiinţat o asociaţie a

paraşutiştilor care să ducă mai departe acea

stare de spirit pe care paraşutismul o creează.

Pot fi membri titulari sau membri susţină-

tori ai clubului toţi cei care practică sau au

practicat paraşutismul ca profesie sau ca

sport, persoanele fizice sau juridice care con-

simt să sprijine material, financiar sau de altă

natură activitatea clubului, au un comporta-

ment decent, responsabil şi sunt ataşaţi prin-

cipiilor statutului.

De la înfiinţare numărul membrilor a cres-

cut constant, fiind deja înscrişi 129 de mem-

bri şi aşteptăm şi alţi paraşutişti să devină

membri ai clubului, pentru a-şi depăna amin-

tirile individuale sau colective, pentru a le

aşterne în cuvinte sau pur şi simplu să le ex-

prime în mijlocul celor care pot înţelege trăi-

rile paraşutiştilor atât în aer cât şi pe pământ.

Pe lângă activităţile curente, membrii

clubului au participat la evenimente impor-

tante din viaţa comunităţii locale, dintre care

enumerăm câteva, din cursul anului 2008:

- 29 aprilie - Ziua veteranilor de război;

- 9 mai - Ziua Independenţei de Stat a

României;

- 5 iunie - Ziua Eroilor;

- 10 iunie - Ziua paraşutiştilor;

- 26 iunie - Ziua Drapelului Naţional;

- 29 iulie - Ziua Imnului Naţional;

- 25 octombrie - Ziua Armatei Române.

Unul dintre cele mai importante momente

ale acelei veri, la care a participat şi Clubul

Paraşutiştilor, a fost mitingul aviatic

„Învingătorii aerului”, care a avut loc pe aero-

dromul Buzău în data de 31 august, miting or-

ganizat de Primăria Municipiului Buzău.

Plecând de la cele evidenţiate până acum,

paraşutiştii activi, rezervişti şi în retragere au

hotărât, ca prin intermediul Clubului Paraşu-

tiştilor, să-şi exprime gratitudinea pentru toţi

paraşutiştii activi, rezervişti, în retragere, sau

trecuţi în lumea celor drepţi, prin ridicarea

unui monument-simbol al paraşutiştilor.

Oportunitatea construirii acestui monu-

ment rezidă din faptul că istoria paraşutismu-

lui militar din România este indisolubil legată

de municipiul Buzău, popularizează

paraşutismul ca armă şi sport, are un efect

durabil în timp, iar oraşul se îmbogăţeşte cu

un monument de patrimoniu de valoare

naţională.

Sponsorii care şi-au oferit sprijinul pentru

realizarea acestui monument sunt următorii:

- Consiliul Judeţean Buzău;

- Primăria Municipiului Buzău;

- personalul U.M. 01847 şi U.M. 01951.

La acest monument-simbol, cu prilejul

zilei de 10 iunie, Ziua naţională a paraşu-
tiştilor, vor fi omagiaţi toţi paraşutiştii activi,

în rezervă sau retragere, cei care au trecut în

nefiinţă şi nu în ultimul rând cei care şi-au dat

viaţa pentru ţară.
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O d i s p a r i ţ i e f u l g e r ă t o a r e ş i u n d e s t i n n e d r e p t !O d i s p a r i ţ i e f u l g e r ă t o a r e ş i u n d e s t i n n e d r e p t !
Maior paraşutist Costel-Mugurel UŢĂ
A vrut poate prea mult, dar a vrut mereu să zboare. Avea 2500 de paraşutări şi 324 ore de zbor.

Un camarad plin de viaţă, vesel, optimist şi curajos, care era colegul şi prietenul nostru până în data de

03.07.2009, orele 19.17, când a plecat spre moarte în timp ce efectua un zbor de antrenament.

Maiorul paraşutist Costel-Mugurel UŢĂ s-a născut la data de 26.03.1972 la Bucureşti şi a crescut cu dragostea

de zbor a părinţilor săi: tatăl Gheorghe Uţă - pilot instructor cu 11000 ore de zbor, iar mama - paraşutist instructor,

multiplă campioană naţională. După absolvirea Liceului Aeronautic din Bucureşti a devenit student al Institutului

Militar de Infanterie şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, pe care l-a absolvit în 1995 cu specialitatea „paraşu-

tişti”. Întreaga sa viaţă a dedicat-o zborului. A fost încadrat la unitatea militară de la Titu, apoi la Batalionul de

paraşutişti de la Clinceni, iar în ultima perioadă şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Biroului Instruire prin

Paraşutare din Statul Major al Forţelor Terestre.

Activitatea de paraşutism a început-o la vârsta de 15 ani, în anul 1987, la Aeroclubul României, iar în anul 1988 a fost selecţionat în lotul

naţional de juniori. Anul 1989 i-a adus prima medalie, când a obţinut locul I la juniori, la Campionatul Naţional de Paraşutism, atât la proba de

precizia aterizării cât şi la proba de acrobaţie. În anul 1990 s-a clasat pe locul 4 la juniori la Campionatul Mondial din Iugoslavia, iar 1992 i-a

adus locul III la Balcaniada pentru seniori. În 1995 ocupa din nou locul I la Campionatul Naţional de Paraşutism şi era selecţionat pentru Cam-

pionatul Mondial din China. Anii 1999, 2000 şi 2001 i-au adus titlul de campion naţional la proba de acrobaţie, iar în 2002 a fost vicecampion

naţional. Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de paraşutism, în anul 2000 a fost desemnat „Paraşutistul Mileniului”. Pasiunea

pentru paraşutism s-a împletit cu cea pentru avioane, devenind şi pilot la Clubul Sportiv Aeronautic „Acvila Team”, unde era îndrumat chiar de

tatăl său.

Toţi camarazii paraşutişti sunt profund îndureraţi de dispariţia celui care a iubit atât de mult zborul şi sunt alături de familia sa. Era un om al

înălţimilor, iar Dumnezeu l-a chemat acum la el. Odihnească-se în pace!Odihnească-se în pace!

Plutonier major Camelia IONIŢĂ

macheta monumentului paraşutiştilor



Statul Major al Forţelor Aeriene a organizat pe aerodromul Boboc, în perioada 06 - 10.07.2009, competiţiile de paraşutism
militar „Cupa Aviaţiei Militare” şi „Campionatul Naţional de Paraşutism Militar”.

Echipe participante la aceste competiţii:
- Statul Major al Forţelor Terestre;
- Statul Major al Forţelor Aeriene;
- Statul Major al Forţelor Navale;
- Serviciul Român de Informaţii;
- Divizia 1 Infanterie;
- Divizia 4 Infanterie.
Pentru Cupa Aviaţiei Militare clasamentul s-a făcut pe echipe, iar pentru Campionatul Naţional de Paraşutism Militar

s-a făcut clasament individual.
Rezultatele obţinute la aceste competiţii au fost următoarele:

PARAŞUTIŞTIIPARAŞUTIŞTII

PRIMA EDIŢIE A COMPETIŢIILOR DE PARAŞUTISM MILITAR
ORGANIZATĂ DE STATUL MAJOR AL FORŢELOR AERIENE

Cupa Aviaţiei Militare şi Campionatul Naţional
de Paraşutism Militar

CCCCUUUUPPPPAAAA  AAAAVVVVIIIIAAAAŢŢŢŢ IIIIEEEEIIII   MMMMIIIILLLL IIIITTTTAAAARRRREEEE

Locul I şi câştigătoare a „Cupei Aviaţiei Militare” - Echipa „SARMIS” a Statului Major al Forţelor Terestre
- Mr. Valentin MÎNZALĂ - căpitan de echipă şi concurent - Centrul de Instruire pentru Operaţii Speciale Buzău;

- Plt.maj. Camelia IONIŢĂ - concurent - Centrul de Instruire pentru Operaţii Speciale Buzău;

- Sg. Răzvan MODRUJ - concurent - Batalionul 1 Operaţii Speciale Tg. Mureş;

- Sg. Gabriel POP - concurent - Batalionul 1 Operaţii Speciale Tg. Mureş.

Locul II - Echipa Serviciului Român de Informaţii
- Lt.c-dor. Virgiliu PENA - căpitan de echipă şi concurent;

- Cpt. Marian PENA - concurent;

- Plt.maj. Iulian PRICOAPSĂ - concurent;

- Plt.maj. Dorel SAVA - concurent;

- Plt.adj. Ovidiu GÎRJOABĂ - concurent.

Locul III - Echipa Statului Major al Forţelor Aeriene
- Cpt.c-dor. Ion IORDĂNOAIA - căpitan de echipă şi concurent - Statul Major al Forţelor Aeriene;

- Lt.c-dor. Lucian MOLDOVAN - concurent - Baza 71 Transport Aerian Câmpia Turzii;

- Cpt. Raul TOANCHINĂ - concurent - Baza 86 Transport Aerian Feteşti;

- Cpt. Mihai DEAŞ - concurent - Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene Boboc; 

- Cpt. Mircea ŢIBU - concurent - Baza 90 Transport Aerian Otopeni.
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CAMPIONATUL NAŢIONAL DE PARAŞUTISM MILITARCAMPIONATUL NAŢIONAL DE PARAŞUTISM MILITAR
Locul I şi campion naţional militar - Sg. POP GABRIEL,

Batalionul 1 Operaţii Speciale Tg. Mureş,  „SARMIS”,

S.M.F.T.;

Locul II - Sold. Andrei MACHEDON, Batalionul 60

Paraşutişti, Divizia 1 Infanterie „Dacica”, S.M.F.T.;

Locul III - Plt.maj. Camelia IONIŢĂ, Centrul de Instruire

pentru Operaţii Speciale Buzău, „SARMIS”, S.M.F.T.

Plutonier adjutant Nicolae BUZDUGĂ

Din echipa „SARMIS” a Statului Major al Forţelor Terestre ar fi trebuit să facă parte şi maiorul Costel-Mugurel UŢĂ, plecat
dintre noi în urma unui grav accident de aviaţie. Celui care a iubit atât de mult zborul, membrii echipei îi dedică  trofeul  
„Cupa Aviaţiei Militare”, 2009.
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