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na dintre cele mai complexe 
coordonate ale forţei şi devenirii 

unei armate este cea a calităţii 
învăţământului şi, îndeosebi, a calităţii 
învăţământului superior. Şi, trebuie s-o 
spunem încă de la începutul acestor 
rânduri, Armata României a avut 
dintotdeauna un învăţământ superior de 
calitate, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, care, la începuturile ei, 
se numea Şcoala de Război, fiind una 
dintre primele instituţii de acest gen de pe 
continentul european, a pregătit, de-a 
lungul deceniilor, comandanţi şi ofiţeri de 
stat major de foarte bună calitate. 
Învăţământul militar superior românesc a 
constituit totdeauna o mândrie a noastră, a 
militarilor români. Comportamentul 
excepţional al comandanţilor în cele două 
războaie mondiale la care a fost nevoită să 
participe şi România, ca şi în momentele 
grele prin care a trecut ţara, în situaţii de 
urgenţă naţională, în revoluţia din 
decembrie 1989, în actualele teatre de 
operaţii, dovedeşte cu prisosinţă această 
calitate. 

Numai că învăţământul militar 
superior nu este dat o dată pentru 
totdeauna, într-o anumită formă imuabilă şi 
într-o structură fixă, neschimbătoare. El 
trebuie să ţină pasul cu vremurile, cu 

marile provocări ale prezentului şi, mai 
ales ale viitorului, să fie flexibil şi uşor 
adaptabil la noile cerinţe. Şcoala de Război 
a pregătit ofiţeri în spiritul fizionomiei şi 
filosofiei războiului secolului trecut, 
Academia Militară a pregătit ofiţeri pentru 
ultima jumătate de secol, ieşind încet, încet 
(dar nu pe deplin) din constrângerile 
sovietice şi din cele ale Tratatului de la 
Varşovia şi apelând la valorile militare 
naţionale, europene şi universale. 
Academia de Înalte Studii Militare a 
însemnat nu doar o schimbare de nume, ci 
ea a realizat o adevărată reformă a 
învăţământului militar superior, 
reprezentând o etapă de trecere de la un 
învăţământ desfăşurat sub autoritatea 
Academiei Militare la un nou sistem, cel 
realizat în prezent în cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”. Vechiul 
învăţământ era, în general, închis, bazat pe 
exigenţele impuse de acele vremuri, pe 
efectele Tratatului de la Varşovia, dar şi pe 
o doctrină naţională de apărare. Actualul 
sistem reprezintă un învăţământ deschis 
către universităţi, către mediul naţional, 
către cel european, euro-atlantic şi 
universal. Este o cerinţă a prezentului şi, 
deopotrivă, a viitorului. În acest moment, 
învăţământul universitar militar românesc 
se află într-un proces dinamic şi complex 

U



 
 
 
 
 
 
 

 – 2 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

de transformare, pe trei coordonate majore: 
naţională, europeană şi transeuropeană şi 
euro-atlantică. Aceste trei coordonate nu 
sunt divergente, ci convergente, absolut 
necesare şi unitare. Nu se poate vorbi, 
astăzi, nici în domeniul învăţământului, 
nici în alte domenii, de un sistem naţional, 
fără a include în acesta componenta 
europeană şi pe cea euro-atlantică. Gradul 
de integrare a învăţământului a crescut 
enorm, iar exigenţele „Procesului de la 
Bologna“ arată că problematica 
învăţământului de orice tip şi de orice nivel 
iese strict din cadrul naţional, având 
absolută nevoie de o dimensiune 
europeană şi universală, precum şi de una 
euro-atlantică, în cazul ţărilor integrate în 
NATO. Lumea interacţionează puternic. 
Informaţia, economia şi relaţiile 
internaţionale deja s-au mondializat, iar 
problema securităţii şi apărării a ieşit din 
cadrul strict naţional, având nevoie de 
soluţii internaţionale viabile. Trăim, azi, 
împreună, iar pericolele şi ameninţările 
devin comune, ne vizează şi ne afectează 
pe toţi. Şi, de aceea, trebuie să coordonăm 
inclusiv procesele devenirii noastre, iar 
învăţământul este primul dintre acestea, 
întrucât el este o investiţie umană pentru 
viitor. Transformarea la care ne referim 
înseamnă nu doar actualizare, ci 
dezvoltare, transparenţă, interacţiune cu 
mediul universitar, înţelegere a proceselor 
şi mecanismelor prezentului, a 
provocărilor viitorului şi, pe această bază, 
modernizare.  

Învăţământul de dinainte de 1990 
era, cum bine se ştie, închis, secvenţial, pe 
arme şi specialităţi. Academia de Înalte 
Studii Militare a făcut primul pas spre un 
învăţământ integrat, de tip „joint“. Din 
zecile de arme şi specialităţi s-a ajuns, azi, 
în cadrul Universităţii, la cinci specializări, 
care corespund categoriilor de forţe ale 
armatei şi logisticii acesteia. Menţionez că 
întregul proces de reformă şi cel de 
transformare (modernizare) a 

învăţământului din Universitate, dar şi din 
celelalte instituţii de învăţământ militar 
superior, s-a derulat treptat, corect, cu 
responsabilitate, în spiritul rigorii, 
seriozităţii şi temeiniciei care 
caracterizează dintotdeauna instituţia 
noastră. Cele aproximativ 300 de discipline 
au fost reduse, într-o primă etapă, la 
aproximativ 120, iar ulterior procesul a 
continuat. În învăţământul de licenţă avem, 
acum,  doar 13 discipline. De asemenea, şi 
norma didactică s-a redus de la trei-patru 
norme didactice pe profesor la aproximativ 
două norme. Profesorii erau distribuiţi   
într-o mulţime de structuri funcţionale de 
învăţământ (facultate, colegii, 
departamente). În prezent, avem opt 
catedre, toate în cadrul Facultăţii de 
Comandă şi Stat Major. Cadrele didactice, 
indiferent de catedră, acoperă aria 
curriculară a tuturor formelor de 
învăţământ din cadrul Universităţii 
(licenţă, masterat, doctorat şi 
postuniversitar), iar învăţământul se 
centrează de-acum, începând cu anul 
2005/2006, nu pe profesor, cum era 
înainte, ci pe student (cursant). Actul de 
comandă, managementul educaţional şi 
administrativ, confuze cândva, sunt 
delimitate acum cu claritate prin Carta 
Universităţii Naţionale de Apărare. 

Actualul învăţământ nu îl neagă pe 
cel anterior, ci îl continuă. Noi îmbinăm 
tradiţia (extrem de bogată şi de valoroasă) 
cu modernitatea (extrem de necesară) şi ne 
străduim să găsim răspunsuri adecvate 
tuturor problemelor cu care ne confruntăm 
şi care nu sunt puţine. Misiunea generală 
educaţională a Universităţii Naţionale de 
Apărare este aceea de a forma specialişti şi 
experţi militari şi civili în domeniul 
fundamental „Ştiinţe Militare şi 
Informaţii“, aşa cum este el denumit prin 
standardele naţionale de evaluare şi 
acreditare academică. În 2004, 
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Universitatea Naţională de Apărare a fost 
acreditată, pentru următorii cinci ani, de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Documentul după care ne conducem noi  
este „Planul strategic al Universităţii 
Naţionale de Apărare“. Esenţa acestui 
document constă în aceea că integrează 
perfect strategia educaţională din 
învăţământul militar superior strategiei 
naţionale, strategiei europene şi, pentru 
instituţia noastră, celei euro-atlantice în 
domeniu. Acestea sunt direcţiile strategice 
educaţionale fundamentale. Obiectivele 
strategice vizează continuitatea şi 
integrarea învăţământului universitar de 
licenţă, învăţământului universitar doctoral 
şi postuniversitar, cât şi a celui universitar 
masteral (începând cu anul universitar 
2005/2006) şi, într-o etapă viitoare, a 
învăţământului post-doctoral. Cerinţele 
organizării studiilor universitare prevăzute 
în Legea nr. 288/2004 şi cele ale 
„Procesului de la Bologna“ intră în vigoare 
începând cu acest an universitar. 

Din punct de vedere strategic, 
trecem, chiar din această toamnă, la 
sistemul educaţional 3-2-3 (licenţă-
masterat-doctorat), iar în ceea ce priveşte 
procesul educaţional de formare continuă, 
vom dezvolta, în continuare, învăţământul 
postuniversitar. Învăţământul masteral va 
fi promovat, începând cu acest an, în patru 
domenii: securitate şi apărare naţională; 
managementul resurselor de apărare; 
managementul educaţional; managementul 
crizelor şi operaţii multinaţionale; 
comunicare. În etapa următoare, în funcţie 
de noile acreditări, vom promova şi alte 
domenii de masterat, cum ar fi: conducere 
interarme forţe terestre; forţe aeriene şi 

forţe navale; management economic-
financiar; conducere logistică; 
managementul achiziţiilor; dreptul 
conflictelor armate şi alte domenii pe care 
le avem în studiu.  

Vom dezvolta, de asemenea, cu 
parteneri străini (Italia, Grecia, dar şi cu 
alţii), masterate comune, organizate în 
sistem modular, cu recunoaştere 
universitară reciprocă. Suntem într-o 
relaţie specială cu parteneri NATO în ceea 
ce priveşte dezvoltarea colaborării 
universitare, foarte importantă mai ales din 
punct de vedere strategic, incluzând aici 
schimburi de profesori, studenţi, proiecte 
comune de învăţământ şi de cercetare, 
recunoaştere reciprocă a studiilor pe baza 
diplomelor de licenţă, masterat, doctorat şi 
a suplimentelor de diplomă, în baza 
sistemului european de credite 
transferabile.  

O altă caracteristică a noului sistem 
de învăţământ este legarea strânsă de 
cercetarea ştiinţifică. În cadrul 
Universităţii Naţionale de Apărare, 
funcţionează Centrul de Studii Strategice 
de Apărare şi Securitate, Centrul de Studii 
şi Cercetare Forţe Terestre, Centrul de 
Studii şi Cercetare Managerială şi 
Educaţională, ultimul în curs de acreditare. 
Avem două reviste acreditate – Buletinul 
Universităţii Naţionale de Apărare şi 
Impact Strategic, deja cunoscute şi 
apreciate, dar şi alte publicaţii, iar Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare a 
publicat, în ultimii ani lucrări valoroase 
care întregesc aria efortului de 
transformare şi modernizare a 
învăţământului militar superior românesc.  
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ne of the most complex 
coordinates of an army force 

and evolution is that of the education 
quality and especially of the university 
education quality. And we must say from 
the beginning that Romania’s Army has 
always had a superior university education, 
the National Defence University, initially 
called the War School. This was one of the 
first institutions of this kind in Europe. 
Along the centuries it has formed very 
good commanders and staff officers. The 
Romanian military has always been proud 
of its military university education. The 
commanders exceptional behaviour during 
the two world wars and other difficult 
moments such as the revolution in 
December 1989 is a remarkable example 
of this quality. 

However the military university 
education must change to keep up with the 
big challenges of the present and especially 
the future; it must be flexible and adapted 
to the new demands. The War School 
prepared officers in the spirit of last 
century physiognomy and philosophy. The 

Military Academy prepared officers for the 
last half of the 20th century getting rid little 
by little (not completely) of the Soviet and 
the Warsaw Treaty restrictions and turning 
to national, European and world military 
values. The Academy of Advanced 
Military Studies was not only a change in 
name but a true reform of military 
university education, a transition from an 
education under the Military Academy 
authority to a new system, achieved today 
within the National Defence University. 
The old education was rigid based on the 
requirements of that time, the Warsaw 
Treaty and a national defence doctrine. 
The present system is a system open to 
universities and the national, European, 
Euro-Atlantic and world environment. It’s 
a demand of the present and the future as 
well. At present, the Romanian military 
university education undergoes a dynamic 
and complex transformation process based 
on three major coordinates: national, 
European and trans-European and Euro-
Atlantic. These three coordinates are not 
divergent but convergent, absolutely 

O



 
 
 
 
 
 
 

 – 5 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

necessary and unitary. One couldn’t speak 
today about a national system in education 
or other fields without including the 
European and Euro-Atlantic component. 
The education integration degree has 
increased enormously and the “Bologna 
Process” demands show that the education 
problems of any type and level are not 
national. They are in great need of a 
European and world dimension and a 
Euro-Atlantic one for NATO countries. 
The world interacts very strongly. The 
information, economy and international 
relationships are already world-wide and 
the security and defence problem is no 
longer national and needs viable 
international solutions. Today the dangers 
and threats are common and affect all of 
us. That’s why we must coordinate the 
processes of our evolution and education is 
the first one because it is a human 
investment for the future. The 
transformation we’re talking about is not 
only an updating but also a development, 
transparency, interacting with the 
university environment, understanding the 
processes and mechanisms of the present, 
the challenges of the future and, based on 
that, modernization. 

The education prior to 1990 was 
rigid, sequential, divided on branches and 
specialties. The Academy of Advanced 
Military Studies made the first step 
towards an integrated joint-type education. 
From the multitude of branches and 
specialties in the past, the University has 
today only five specialties corresponding 
to the army and its logistics force 
categories. The whole process of reforms 
and transformation (modernization) of the 

University education and other military 
institutions went on correctly, responsibly, 
in the spirit of rigour, seriousness and 
thoroughness that have always been 
characteristic to our institution. In a first 
phase, all the 300 subjects were reduced to 
about 120 and the process went on 
subsequently. The graduation education 
has now only 13 subjects. From 3 or 4 
teaching loads, a professor has now about 
2. The professors were in a variety of 
functional education structures (faculties, 
colleges, departments). We have now eight 
departments, all within the Command and 
Staff Faculty. The professors are in all the 
University education forms (graduation, 
master, doctoral and post-University 
degrees) and education is focussed no 
longer on the professor but on the student. 
The command and the educational and 
administrative management, unclear in the 
past, are now clearly defined in the 
National Defence University Charter. 

The present education doesn’t deny 
the former one but continues it. We 
combine tradition (extremely rich and 
valuable) with modernity (extremely 
necessary) and strive to find adequate 
answers to all the problems we deal with, 
problems that aren’t few. 

The National Defence University 
general educational mission is to form 
military specialists and experts in the 
fundamental field of “Military Sciences 
and Information”, as called by the national 
academic evaluation and accreditation 
standards. In 2004, the National Defence 
University was accredited, for the next five 
years, by the Ministry of Education and 
Research. The leading document for us is 
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“The National Defence University 
Strategic Plan”. The essence of this 
document is the fact that it perfectly 
integrates the educational strategy of the 
military university education into the 
national, European and, for our institution, 
Euro-Atlantic strategy. These are the 
fundamental educational strategic 
directions. The strategic objectives focus 
on the continuity and integration of the 
graduation education into the doctoral, 
post-University and the master degree 
education (starting with 2005/2006) and, in 
the future, into the post-doctoral education. 
The demands of organizing the university 
studies stipulated in Law no. 288/2004 and 
those of the “Bologna Process” come into 
force starting with this university year. 

From the strategic point of view, 
we shall pass, this very year, to the 
educational system 3-2-3 (graduation, 
master and doctoral degrees). As for the 
educational process of continuous forming, 
we shall continue to develop the post-
University education. The master degree 
education will have four branches: security 
and national defence, defence resource 
management, educational management, 
crisis and multinational operations 
management, communication. In the 
future, depending on the new 
accreditations, we will promote other 
master degree fields such as: land forces 
inter-arms management; air and naval 
forces, economic and financial 

management, logistics management, 
acquisition management, armed forces 
right and other subjects we’re working at. 

We will also develop joint master 
degree courses with foreign partners (Italy, 
Greece etc). These will be organized in a 
modular system with mutual university 
acknowledgement. We have a special 
relationship with NATO partners regarding 
the development of university cooperation, 
very important especially from the 
strategic point of view, including teachers 
and students exchange, joint education and 
research projects, mutual studies 
acknowledgement based on graduation, 
master and doctoral degree diplomas and 
diplomas supplements based on the 
European transferable credits system. 

Another characteristic of the new 
education system is its close link with the 
scientific research. Within the National 
Defence University there are: Centre for 
Security and Defence Strategic Studies, 
Land Forces Studies and Research Centre, 
Educational and Management Research 
Centre, this one not yet accredited. We 
have two accredited magazines – The 
National Defence University Bulletin and 
Strategic Impact – already known and 
appreciated, and other publications. The 
National Defence University Publishing 
Department has published valuable books 
in the past years, books which contribute to 
the effort to transform and modernize the 
Romanian military university education. 
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’une des plus complexes 
dimensions de la force et du 

développement d’une armée est celle de la 
qualité de l’enseignement, et, surtout, celle 
de la qualité de l’enseignement supérieur. 
Et, nous devons mentionner, dès le début, 
que l’Armée de la Roumanie a eu toujours 
un enseignement supérieur de qualité, 
l’Université Nationale de Défense, qui, 
initialement, se nommait l’Ėcole de 
Guerre, étant l’une des premières 
institutions européennes de ce genre, a 
formé, au long des décennies, des 
commandants et des officiers d’état-major 
de très bonne qualité. L‘enseignement 
militaire supérieur roumain a constitué 
pour nous, les militaires roumains, une 
raison de fierté. Le comportement 
exceptionnel de nos commandants pendant 
les deux guerres mondiales, où la 
Roumanie a été obligée de participer, ainsi 
que lors des moments difficiles, des 
situations d’urgence nationale, comme la 
révolution de décembre 1989, ou dans les 
actuels théâtres d’opérations prouve 
pleinement cette qualité. 

Mais, l’enseignement militaire 
supérieur ne peut pas garder toujours une 
forme immuable, une structure fixe, 
invariable. Il doit progresser, avancer 
simultanément avec les grands défis du 

présent et, surtout, de l’avenir, il doit être 
flexible et facilement adaptable aux 
nouvelles exigences. L’École de Guerre a 
formé des officiers dans l’esprit de la 
physionomie et de la philosophie de la 
guerre du siècle passé, l’Académie 
militaire a préparé des officiers pour la 
dernière moitié de siècle, sortant tout 
doucement (mais pas pleinement) des 
contraintes soviétiques et de celles du 
Pacte de Varsovie et  faisant appel aux 
valeurs militaires nationales, européennes 
et universelles. L’Académie des Hautes 
Études Militaires a signifié non seulement 
un simple changement de nom, mais elle a 
réalisé une véritable réforme de 
l'enseignement militaire supérieur, 
représentant une étape de passage d' un 
enseignement déroulé sous l'autorité de 
l'Académie Militaire à un nouveau 
système, celui réalisé, actuellement, dans 
l’Université Nationale de Défense. 
L’ancien enseignement était, en général, 
fermé, fondé sur les exigences imposées 
par ce temps-là, sur les effets du Pacte de 
Varsovie, mais aussi, sur une doctrine 
nationale de défense. Le système actuel 
représente un enseignement ouvert vers les 
universités, vers le milieu national, 
européen, euro - atlantique et universel. Ce 
fait constitue une exigence du présent et de 
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l’avenir, à la fois. À ce moment, 
l’enseignement universitaire militaire 
roumain se trouve dans un processus 
dynamique et complexe de transformation, 
sur trois coordonnées majeures: nationale, 
européenne et transeuropéenne et euro - 
atlantique. Ces trois coordonnées ne sont 
pas divergentes, mais convergentes, 
absolument nécessaires et unitaires. On ne 
peut pas parler, aujourd’hui, dans la 
domaine de l’enseignement et dans les 
autres domaines, d’un système national, 
sans y inclure la composante européenne et 
euro - atlantique. Le degré d’intégration de 
l’enseignement a augmenté beaucoup, et 
les exigences du “Processus de Bologne”  
montrent que le problématique de 
l’enseignement de tout type et de tout 
niveau sort strictement du cadre national, 
ayant besoin d’une dimension européenne 
et universelle, ainsi que d’une dimension 
euro - atlantique, dans le cas des pays 
intégrés dans l’OTAN. À présent, le 
monde se trouve dans une forte interaction. 
L’information, l’économie, les relations 
internationales se sont déjà mondialisées et 
le problème de la sécurité et de la défense 
est sorti du cadre strictement national, 
ayant besoin de solutions internationales 
viables. Aujourd’hui, nous vivons 
ensemble, les périls et les menaces 
deviennent communs, ils nous visent et 
nous affectent également. Aussi, devons-
nous coordonner inclusivement le 
processus de notre développement et 
l’enseignement est le premier parmi ceux-
ci, puisqu’il représente un investissement 
humain pour l’avenir. La transformation 
que nous envisageons signifie non 
seulement actualisation, mais aussi 
développement, transparence, interaction 
avec le milieu universitaire, 
compréhension des processus et des 
mécanismes présents, des défis futurs et, 
sur cette base, modernisation. 

L’enseignement d’avant 1990 était 
fermé, séquentiel, sur armes et spécialités. 

L’Académie des Hautes Études Militaires 
a fait le premier pas vers un enseignement 
intégré, de type "joint " . Depuis des 
dizaines d’armes et spécialités on est 
arrivé, aujourd’hui, dans l’Université à 
cinq spécialisations correspondantes aux 
catégories de forces de l’armée et à la 
logistique de celle-ci. Tout le processus de 
réforme et de transformation 
(modernisation) de l’enseignement de 
l’Université et des autres institutions 
d’enseignement militaire supérieur s’est 
déroulé par étapes, correctement, avec de 
la responsabilité, dans l’esprit de la 
rigueur, du sérieux  et de la solidité qui 
caractérisent depuis toujours notre 
institution. Les 300 disciplines ont été 
réduites, initialement, à 120, puis, 
ultérieurement, le processus a continué. 
Dans l’enseignement  de licence nous 
avons, maintenant, seulement 13 
disciplines. La norme didactique, 
également, est réduite dès trois-quatre 
normes didactiques sur professeurs à deux 
normes. Les professeurs étaient répartis 
dans une multitude de structures 
fonctionnelles d’enseignement  (facultés, 
collèges, départements).Actuellement, 
nous avons huit chaires, toutes dans le 
cadre de la Faculté de Commande et d’État 
- Major. Les professeurs  couvrent l’aire de 
toutes les formes d’enseignement de 
l’Université (licence, mastérat, doctorat et 
postuniversitaire). L’enseignement  est 
centré, maintenant (2005-2006), non sur le 
professeur, comme avant, mais sur 
l’étudiant. L’acte de commande, le 
management éducationnel et administratif, 
autrefois confus, à présent, sont délimités 
clairement par la Charte de l’Université 
Nationale de Défense. 

L’enseignement actuel ne nie pas 
celui antérieur, mais le continue. Nous 
joignions la tradition (extrêmement riche et 
de valeur) à la modernité (extrêmement 
nécessaire) et nous prenons à tâche de 
trouver des réponses adéquates à tous les 



 
 
 
 
 
 
 

 – 9 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

problèmes auxquels nous nous confrontons 
et qui ne sont pas rares. La mission 
générale éducationnelle de l’Université 
Nationale de Défense est celle de former 
des spécialistes et des experts militaires et 
civils dans le domaine fondamental 
“Sciences Militaires et Informations”, 
comme il est nommé dans les standards 
nationaux d’évaluation et d’accréditation 
académique. En 2004, l’Université 
Nationale de Défense a été accréditée, pour 
les cinq suivantes années, par le Ministère 
de l’Éducation et de la Recherche. Le 
document qui nous guide est “Le plan 
stratégique de l’Université Nationale de 
Défense”. L’essentiel de ce document 
consiste dans l’intégration parfaite de la 
stratégie éducationnelle de l’enseignement 
militaire supérieur dans la stratégie 
nationale, européenne et, pour notre 
institution, euro - atlantique. Celles-ci sont 
les directions stratégiques éducationnelles 
fondamentales. Les objectifs stratégiques 
visent la continuité et l’intégration de 
l’enseignement universitaire doctoral et 
universitaire de licence, de l’enseignement 
universitaire doctoral et postuniversitaire, 
de l’enseignement universitaire mastéral 
(2005/2006) et, dans une étape future, de 
l’enseignement post-doctoral. Les 
exigences de l’organisation des études 
universitaires prévues dans la Loi no. 
288/2004 et celles du “Processus de 
Bologne” entrent en vigueur au début de 
cette année universitaire. 

Du point de vue stratégique, nous 
passons, dès cet automne, au système 
éducationnel 3-2-3 (licence – mastérat - 
doctorat), et en ce qui concerne le 
processus éducationnel de formation 
continue, nous développerons 
l’enseignement postuniversitaire. 
L’enseignement mastéral sera promu, dès 
cette année, en quatre domaines: sécurité et 
défense nationales; management 
éducationnel; management des crises et 
des opérations multinationales; 

communication. Dans l’étape suivante, en 
fonction de nouvelles accréditations, nous 
aurons aussi d’autres domaines de 
mastérat, comme : commande interarmes 
forces terrestres; forces aériennes et forces 
navales ; management économique et 
financier ; commande logistique ; 
management des acquisitions ; droit des 
conflits armés et autres domaines que nous 
étudions. 

Nous développerons, également, 
avec des partenaires étrangers (l’Italie, le 
Grèce, etc.) des mastérats communs, 
organisés en système modulaire, à 
reconnaissance universitaire mutuelle. 
Nous sommes en relation spéciale avec les 
partenaires de l' OTAN en ce qui concerne 
le développement de la collaboration 
universitaire, très importante, surtout, du 
point de vue stratégique, y compris les 
échanges de professeurs, étudiants, les 
projets communs d’enseignement et de 
recherche, la reconnaissance réciproque 
des études sur la base des diplômes de 
licence, mastérat, doctorat et des 
suppléments de diplômes ou le système 
européen de crédits transférables. 

Une autre caractéristique du 
nouveau système est la liaison étroite avec 
la recherche scientifique. Dans le cadre de 
l’Université Nationale de Défense 
fonctionnent: Le Centre d’Études 
Stratégiques de Défense et de Sécurité, Le 
Centre d’Études et Recherche Forces 
Terrestres, Le Centre d’Études et 
Recherche Managerielle et Éducationnelle, 
le dernier étant en cours d’accréditation. 
Nous avons deux revues accréditées - Le 
Bulletin de l’Université Nationale de 
Défense et Impact Stratégique,  qui sont 
connues et appréciées, ainsi que d’autres 
publications. La Maison d’Édition de 
l’Université Nationale de Défense a publié, 
ces dernières années, des ouvrages de 
valeur qui complètent l’aire de l’effort de 
transformation et modernisation  de l' 
enseignement militaire supérieur roumain.   
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Comandor prof. univ. dr. Florian RÂPAN 
 

Educational missions lead to concretization and structuring of the educational model. 
Declaration of 19 June by European Ministers of Education convened in Bologna. Agreed to 

construct a "European Higher Education Area" based on fundamental principles of university 
independence and autonomy to ensure that higher education and reasearch in Europe adapt to the 
changing needs of society and advances in scientific knowledge. 

 

Declaraţia de la Bologna - carta 
fundamentală a schimbărilor în 
învăţământul superior românesc 

 
euniunea de la Praga a 
miniştrilor educaţiei din ţările 

europene din mai 2001, Documentele 
adoptate la întâlnirea universităţilor 
europene de la Salamanca (aprilie 2001), 
Declaraţia de Ia Bologna semnată în 
iunie 1999, precedată de Declaraţia de la 
Sorbona din mai 1998, au analizat şi 
statuat explicit problemele de fond ale 
învăţământului universitar vizând 
realizarea spaţiului european al 
învăţământului superior. Ca semnatară a 
acestor declaraţii şi documente, România 
este interesată în implementarea politicilor 
europene în domeniu, în compatibilizarea 
sistemului de învăţământ superior 
românesc cu cel european. De altfel, în 
Documentul de poziţie al României, la 
capitolul 18 privind introducerea Acquis-
ului comunitar se prevede adoptarea 
deplină a legislaţiei şi directivelor din 
domeniul educaţiei, ceea ce demonstrează 
dorinţa ţării noastre de a se integra perfect 
în spaţiul european al educaţiei academice 

şi de a lua parte activă la construcţia 
acestuia. 

Schimbările care au loc astăzi în 
învăţământul superior românesc vizează 
crearea unui mediu universitar pro-
Bologna, precum şi implementarea cu 
maximă eficienţă a recomandărilor reieşite 
din Declaraţia semnată de miniştrii 
educaţiei din ţările europene în anul 1999. 
Obiectivele agreate pentru constituirea 
spaţiului European al învăţământului 
superior reprezintă şi obiectivele 
restructurării actuale şi modernizării 
universităţilor. 

Printre obiectivele esenţiale un loc 
principal este deţinut de structurarea 
învăţământului superior pe cicluri şi 
organizarea acestuia în consecinţă. 
Discuţiile care au avut loc la întâlnirile din 
cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor, 
în cadrul diferitelor workshop-uri au 
relevat un consens general pentru trecerea 
la această structurare, începând cu anul 
universitar 2005/2006. Astfel, se 
individualizează: 

- ciclul I, totalizând 180-240 puncte 
de credit, finalizat prin titlul de 
Licenţă; 

R
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- ciclul II, totalizând 120-60 puncte 
de credit, finalizat prin titlul de 
Master; 

În afara celor două cicluri, ar putea fi 
remarcat un al treilea, reprezentat de 
doctorat şi finalizat prin obţinerea titlului 
de doctor în ştiinţe. Toţi candidaţii pentru 
titlul de doctor vor trebui să fie absolvenţi 
ai programelor de studii de masterat sau 
echivalente acestuia. 

Particularităţile sistemului de 
învăţământ superior impun luarea în 
considerare la fixarea principalelor 
obiective a unor principii care îi sunt 
specifice şi care îl individualizează în 
raport cu alte sectoare de activitate sau de 
învăţământ. Aceste obiective, părţi 
componente ale unei strategii, urmăresc 
realizarea unui proces de schimbare 
accelerat, focalizat pe elementele 
operaţionale care derivă dintr-un obiectiv 
strategic. 

Pentru atingerea unui obiectiv pot fi 
individualizate principii specifice, precum: 

- corelarea schimbărilor din sistemul 
de învăţământ superior la triada tradiţii-
realitate social-economică şi culturală-
valori europene; 

- caracterul global al schimbării, 
aceasta afectând direct sau indirect toate 
componentele învăţământului superior; 

- flexibilitatea curriculum-ului, prin 
adaptarea permanentă la inputs-urile care 
sosesc din mediul universitar şi extra-
universitar; 

- stimularea gândirii studentului şi mai 
puţin a capacităţii acestuia de 
conteinerizare a informaţiei; 

- promovarea unui nou management al 
calităţii în procesul de învăţământ superior; 

- accentuarea rolului învăţământului 
postuniversitar în sistemul de învăţământ 
superior; 

- diversificarea gamei de motivaţii a 
studenţilor şi cadrelor didactice; 

- diversitatea valorică a universităţilor, 
de unde necesitatea ierarhizării acestora; 

- translarea treptată a filtrelor de 
selecţie a studenţilor de la admitere spre 
sfârşitul primului ciclu; 

- încurajarea competiţiei interuniversitare; 
- consolidarea autonomiei universitare, 

în corelaţie cu asigurarea sinergiei 
necesare învăţământului românesc în 
integritatea sa; 

- diversificarea echitabilă a ofertei 
universitare pe marile regiuni ale ţării, 
asigurând condiţii de accesibilitate la 
învăţământul superior pentru toţi tinerii 
ţării; 

- modernizarea infrastructurii universitare, 
inclusiv prin creşterea gradului de 
informatizare a procesului de învăţământ şi 
cercetării ştiinţifice; 

- creşterea responsabilităţii în gestionarea 
resurselor la nivelul universităţilor; 

- asocierea universităţilor, asocierea 
acestora cu alte instituţii şi întreprinderi 
pentru realizarea unor obiective comune; 

- revigorarea cercetării universitare, 
ca sursă de alimentare a învăţământului cu 
fonduri financiare, respectiv practici şi 
idei; 

- sprijinirea universităţilor în 
cooperările internaţionale şi în 
diversificarea acestora. 

Aceste principii generale şi specifice 
sunt situate la baza stabilirii unei strategii 
coerente de structurare a învăţământului 
superior, de evidenţiere a unor politici 
sectoriale în domeniu, adecvate atingerii 
obiectivului fundamental ţintit de MEC în 
perioada următoare. 

 
Dezvoltări educaţionale în 

pregătirea viitorilor lideri militari 

În anul universitar 2004/2005 
învăţământul în cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I" a avut ca 
obiective realizarea standardelor calitative 
stabilite prin cerinţele educaţionale - 
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modelul absolventului la toate formele de 
pregătire, respectiv învăţământul de licenţă 
şi cursurile postuniversitare. 

S-a urmărit ca ofiţerii-studenţi şi 
cursanţii: 

- să dobândească şi să-şi perfecţioneze 
cunoştinţele generale şi particulare, despre 
domeniul ştiinţe militare care să le permită 
înţelegerea pe deplin a fenomenului militar 
în contextul actual şi în perspectivă ca 
urmare a mutaţiilor ce se vor produce în 
următorii ani; 

- să-şi însuşească şi diversifice 
cunoştinţele referitoare la întrebuinţarea 
eficientă a resurselor pentru îndeplinirea 
misiunilor; 

- să-şi formeze şi perfecţioneze 
deprinderile în conducerea acţiunilor 
militare în timp de pace, în situaţii de criză 
şi la război în cadrul comandamentelor 
naţionale şi multinaţionale; 

- să dobândească noţiuni şi cunoştinţe 
şi să-şi formeze deprinderi în conceperea şi 
conducerea proceselor de instruire; 

- să cunoască procedurile şi să-şi 
formeze abilităţi practice pentru lucru în 
comandamente de M.U., comandament 
întrunit de tip JOINT şi CJTF; 

- să dobândească acele cunoştinţe şi 
să-şi formeze abilităţi specifice necesare în 
abordarea individuală a cercetării 
ştiinţifice, ca o garanţie a 
autoperfecţionării în viitor. 

Aceste obiective îndeplinite ne 
dau garanţia că s-au realizat competenţele 
necesare ofiţerilor de comandament şi stat 
major şi pot fi încadraţi în statele majore 
de unităţi şi mari unităţi sau comandanţi ai 
diferitelor structuri. 

Pentru realizarea acestor 
obiective, învăţământul din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I" a cunoscut 
transformări semnificative şi s-a desfăşurat 
sub semnul îmbunătăţirii din punct de 
vedere: 

- structural; 
- al curriculei educaţionale; 

- prestaţiei didactice şi cercetării 
ştiinţifice. 

Din punct de vedere structural s-a 
avut în vedere următoarele: 

- separarea responsabilităţilor 
administrative, a celor ce vizează 
proiectarea, planificarea şi 
organizarea învăţământului de 
prestaţia didactică; 

- reuniunea în catedre a cadrelor 
didactice pe specializări 
universitare acreditate, niveluri ale 
artei militare şi discipline de 
învăţământ, respectând standardele 
naţionale în domeniu. 

În acest fel am căutat: 
 să eliminăm paralelismul în 

predarea de învăţământ; 
 să menţinem o viziune integratoare 

asupra predării disciplinelor; 
 să putem preda disciplinele pe 

niveluri ale artei militare şi nu pe 
arme, capabile să predea 
disciplinele interarme, întrunite sau 
pe cele ale operaţiilor de stabilitate. 

 
Din punct de vedere al curriculei 

educaţionale transformările au vizat: 
 întocmirea de noi planuri de 

învăţământ în care numărul de discipline  
s-a redus de la 120 la 13; 
 structurarea disciplinelor în 

conformitate cu standardele naţionale în 
domeniu, pe grupe (fundamentale, de 
specialitate, complementare şi facultative); 

Raportul dintre grupurile de 
discipline asigură îndeplinirea obiectivelor 
didactice stabilite prin modelul 
absolventului şi s-a căutat realizarea unui 
raport corespunzător între teorie şi 
conţinutul practic-aplicativ al disciplinelor 
pentru a forma deprinderi temeinice în 
calitate de ofiţer de stat major. 

Obiectivele propuse în planurile 
de învăţământ se reflectă în noile programe 
analitice. Conţinutul programelor analitice 
respectă întru totul standardele 
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operaţionale ce asigură interoperabilitatea 
cu structurile Alianţei Nord-Atlantice. 

 
Din punct de vedere al 

prestaţiei didactice s-a avut în vedere 
îmbunătăţirea metodelor şi tehnicii de 
predare, realizarea unui învăţământ 
interactiv, în care profesorul să joace rolul 
de moderator al confruntărilor de idei şi nu 
de transmiţător de informaţie pentru a 
forma la ofiţerii-studenţi şi cursanţi o 
metodologie de analiză şi decizie care să le 
permită lucrul în echipă, dar şi individual. 

S-a pus accent pe realizarea unui 
echilibru în formarea corpului de cadre 
didactice în sensul de a promova şi stimula 
cadrele tinere în obţinerea titularizărilor ca 
personal didactic universitar. S-a reuşit ca 
la sfârşitul anului procentul cadrelor 
didactice titularizate să crească de la 64% 
la 94%. 

 
Corelarea procesului 

educaţional militar în cadrul sistemului 
de învăţământ din spaţiul euroatlantic 

În cursul anului universitar 2004-
2005 au fost continuate demersurile în 
vederea realizării interoperabilităţii 
învăţământului desfăşurat în structurile 
Universităţii Naţionale de Apărare, cu cel 
desfăşurat în structurile similare din ţările 
membre NATO, prin implementarea 
standardelor militare ale Alianţei Nord-
Atlantice, în conţinutul planurilor de 
învăţământ şi al programelor analitice. 

Acest proces a fost realizat 
integral în ceea ce priveşte desfăşurarea 
aplicaţiilor şi scenariilor strategice, 
operative şi tactice, organizate şi 
desfăşurate în Universitate. 

Noile planuri de învăţământ sunt 
mai bine adaptate cerinţelor de realizare a 
interoperabilităţii învăţământului 
desfăşurat în universitate, cu cel din 
instituţiile similare din ţările membre 
NATO, inclusiv în ceea ce priveşte 
aplicarea sistemului de credite de studiu 

transferabile (ECTS). În cadrul acestora a 
fost redus drastic numărul de discipline de 
învăţământ, de la aproximativ 300, 
existente la nivelul universităţii în anii 
anteriori, la 121, începând cu anul 
universitar 2004-2005. 

Prin noile programe analitice au 
fost implementate standardele militare 
specifice NATO şi în ceea ce priveşte 
desfăşurarea procesului didactic la 
disciplinele cu caracter teoretic, specifice 
învăţământului desfăşurat în universitate. 

Volumul de ore destinat 
învăţământului a fost redistribuit pe teme 
şi şedinţe, pe forme de desfăşurare a 
învăţământului, astfel încât programele 
analitice să corespundă cerinţelor 
standardelor generale şi ale celor specifice 
pentru evaluarea academică periodică şi 
acreditarea instituţiilor militare de 
învăţământ superior, precum şi celor 
necesare în vederea creşterii contribuţiei 
învăţământului desfăşurat în universitate la 
realizarea interoperabilităţii Alianţei.  

Universitatea organizează şi 
desfăşoară cursuri postuniversitare 
specifice (de perfecţionare în domeniul 
planificării acţiunilor NATO, de 
perfecţionare în domeniul operaţiilor 
multinaţionale, precum şi toate cursurile 
organizate în Centrul Regional de 
Pregătire NATO-PfP) pentru pregătirea 
personalului din armata noastră, care 
urmează să încadreze funcţii în structurile 
NATO, precum şi pentru pregătirea 
personalului de conducere, care urmează 
să desfăşoare diferite misiuni în teatrele de 
operaţii militare, sub egida organizaţiilor 
de securitate, globale sau regionale. 

De asemenea, universitatea a 
continuat schimbul de experienţă cu 
instituţii similare din statele membre 
NATO, în acest an participând la 
aplicaţiile desfăşurate cu ofiţerii-studenţi, 
în teren (Litoral - 2005 şi Carpaţi - 2005), 
ofiţeri, cadre didactice şi studenţi, din 
armatele Germaniei şi Belgiei. 
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Cu acest prilej s-a realizat un util 
transfer de informaţii referitoare la 
modalităţile de desfăşurare a 
învăţământului în instituţiile similare din 
aceste ţări, la procedurile şi standardele 
folosite în procesul educaţional, oaspeţii 
remarcând gradul ridicat de 
interoperabilitate a învăţământului 
practicat în universitatea noastră, cu cel 
desfăşurat în instituţiile din care provin. 

Totodată am acordat o importanţă 
deosebită creşterii gradului de integrare a 
învăţământului cu practica instruirii 
forţelor, în vederea creşterii nivelului 
interoperabilităţii. Astfel, cu ofiţerii-
studenţi din Facultatea de Comandă şi Stat 
Major şi cu ofiţerii-cursanţi au fost 
desfăşurate aplicaţii şi studii de stat major 
în teren, lecţii-vizită la structurile centrale 
ale Ministerului Apărării Naţionale şi la 
alte structuri centrale ale statului, exerciţii 
aplicative în punctul de comandă de 
învăţământ, iar Aplicaţia operativă 
integratoare complexă de comandament în 
Punct Comandă învăţământ                
"U.N.Ap. 2005" s-a desfăşurat şi în cadrul 
Centrului de Instruire prin Simulare, fiind 
asistată şi apreciată de către echipa de 
experţi americani de la firma CUBIC. 
Evaluarea făcută de către aceştia s-a ridicat 
la nivelul calificativului foarte bine. 

În acest cadru, un rol major în 
remodelarea învăţământului din 
universitate, în conformitate cu cerinţele, 
standardele şi metodologia educaţională 
uzitată în instituţiile militare ale N.A.T.O. 
l-au avut Conferinţa comandanţilor de la 
Roma din aprilie anul curent şi Reuniunile 
Grupurilor de lucru pe problematică de 
curriculă comună. În cadrul acestora au 
fost abordate elemente diversificate ce au 
vizat: 

- noile dezvoltări în pregătirea 
viitorilor lideri;  

- acreditarea cursurilor între 
colegii, academii şi universităţi; 

- armonizarea curriculei comune 
între instituţii pentru 
promovarea cursului de 
securitate şi apărare europeană; 

- modalităţi de coordonare a 
pregătirii între universităţi şi 
agenţiile guvernamentale ori din 
mediul civil (privat); 

- abordarea comună a unor cursuri 
avansate din sfera politicilor de 
securitate, management al 
crizelor şi protecţia 
infrastructurii critice; 

- crearea unei reţele comune a 
instituţiilor militare de 
învăţământ superior şi de 
învăţământ distribuit la distanţă.  

Dorim să evidenţiem aportul 
Universităţii, atât prin prezenţa şi 
intervenţiile comandantului şi ale celorlalţi 
membri în cadrul acestor înalte forumuri 
de dezbatere, precum şi faptul că multe din 
sugestiile, propunerile şi punctele de 
vedere exprimate au fost împărtăşite şi au 
făcut obiectul de interes al instituţiilor 
similare, membre sau nemembre ale 
Alianţei. 

În acest fel, Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I" aduce o 
contribuţie importantă la realizarea 
interoperabilităţii dintre Armata României 
şi Forţele Alianţei Nord-Atlantice, fapt 
dovedit de absolvenţii studiilor 
universitare şi postuniversitare, pe timpul 
îndeplinirii misiunilor în teatrele de 
operaţii militare. 
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ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING SYSTEM 
 

Locotenent-colonel prof. univ. dr. Ion ROCEANU 
 

Based on general effort to make effective the tools of informational and communications 
technology in the educational field in order to create the possibility to generate and  deliver the 
knowledge anywhere and anytime for the life long learning goals in 1997 was lunched the Advanced 
Distributed Learning concept by the United States Department of Defence. This project represents a 
joint effort of academies, industries and government which is designed to create a new educational 
framework based on content interoperability, especially in military education and training domains. 
The “CAROL I” National  Defence University as a part of NATO educational system has adopted this 
project and has considered that is necessary to invest competencies and budget in order to create an 
research centre, called Elearning Pilot Centre so that starting with the 2006-2007 university year to 
be able to generate distance learning different courses.  

 
Ce este ADL – Advanced Distributed 

Learning? 
eacţiile militare violente sau non-
violente, ca răspuns la noul mediu 

global de securitate şi schimbările de 
esenţă privind ameninţările la adresa păcii 
şi stabilităţii pe plan mondial, presupun 
printre altele, acţiuni convergente şi 
structuri de forţe multinaţionale. 
Conducerea forţelor multinaţionale, pe 
toate treptele ierarhice, impune un cadru de 
cunoaştere şi înţelegere  înscris într-un set 
de valori educaţionale comun. Acest aspect 
implică exportul de norme şi standarde 
comune de pregătire şi instruire care să 
permită o unitate de comandă, decizie şi 
acţiune convergente către îndeplinirea 
misiunilor. Mai mult decât atât, 
schimbările rapide ce se produc în 
societate în general şi în mediul militar în 
special implică după sine adaptarea şi 

schimbarea conţinutului instruirii, în 
special a normelor şi standardelor precum 
şi a abilităţilor în ceea ce priveşte utilizarea 
tehnicii militare. SUA, cea mai mare 
putere militară a lumii şi cea care este cel 
mai mult implicată în fenomenul asigurării 
securităţii pe plan mondial, a considerat că 
are nevoie de un sistem care să permită 
asigurarea pregătirii continue a forţelor  
sale armate, oriunde şi oricând. Ca răspuns 
la această solicitare absolut necesară, în 
anul 1997 a fost lansat proiectul ADL 
(Advanced Distributed Learning), urmat 4 
ani mai târziu de lansarea primului 
standard de conţinut SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). 

Scopul fundamental al ADL este să 
asigure accesul la toate nivelurile de 
educaţie şi pregătire în condiţii de 
performanţă, focalizat pe nevoile 
beneficiarului, oriunde şi oricând şi cu 

R
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costuri reduse. Datorită faptului că în scurt 
timp şi-a dovedit utilitatea, a fost adoptat şi 
implementat în diferite alte instituţii de 
învăţământ, atât din SUA cât şi din Europa, 
Asia, dar şi în cadrul NATO. Ca ţară 
membră NATO, armata României are 
obligaţia de a se pregăti la nivelul 
standardelor alianţei, iar pentru atingerea 
acestui deziderat este necesar ca şi sistemul 
educaţional militar din România să se 
conecteze la reţeaua educaţională NATO în 
măsură să adopte şi în egală măsură să 
exporte conţinut şi cunoştinţe. 

Se impun totuşi câteva clarificări de 
esenţă cu privire la ADL. În primul rând 
este cunoscut printre specialişti că a pune 
semnul egalităţii între forma de organizare 
învăţământ la distanţă şi e-learning este o 
eroare. Învăţământul la distanţă este o 
formă de organizare, în timp ce e-learning 
este expresia utilizării tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor pentru a 
transfera cunoştinţe încapsulate în formate 
standard, denumite obiecte. Forma 
superioară şi cu adevărat eficientă de 
învăţământ la distanţă se realizează prin 
utilizarea instrumentelor e-learning în 
vederea creării conţinutului de învăţat şi 
distribuţia acestuia fără restricţii teoretice 
de timp şi spaţiu. ADL a fost conceput 
tocmai în acest scop, motiv pentru care în 
cadrul acestui proiect a fost lansat primul 
standard important de conţinut, SCORM. 

Principalele beneficii pe care ADL le 
aduce sistemului de formare şi pregătire 
continuă în domeniul militar, sunt: 

1. Accesibil, permite utilizarea unui 
obiect e-learning dintr-o locaţie conectată 
în sistem din oricare alt punct fără a fi 
nevoie de transferul efectiv al acestuia. Se 
bazează pe principiul fundamental că un 
obiect odată creat şi validat devine unic.  

2. Interoperabil, un obiect sau un 
conţinut creat într-o locaţie poate fi utilizat 

oriunde în altă parte indiferent de 
platforma de lucru. 

3. Reutilizabil, un obiect creat şi 
validat poate fi reutilizat în diferite alte 
conţinuturi de instruire în funcţie de 
obiectivele de pregătire şi de opţiunea 
instructorului. 

4. Durabil, obiectele create pe baza 
standardelor SCORM sunt valabile în timp 
indiferent de schimbările aduse de 
tehnologie. 

5. Eficient, creşte rezultatul final al 
instruirii fără a creşte şi costurile. 

În figura 1 este prezentat modelul de 
integrare al obiectelor în conţinut şi cursuri 
pe baza corelării cu obiectivele instruirii. 

Instruirea bazată pe ADL, pune în 
centru „individul” şi caută să-i ofere 
acestuia posibilitatea instruirii şi 
autoinstruirii continue în parametrii 
solicitaţi de domeniul profesional ţinând 
cont în acelaşi timp şi de aspiraţiile 
acestuia. Din acest motiv, ADL nu a rămas 
numai un sistem pur militar ci a fost extins 
către societatea civilă, cuprinzând în acest 
moment atât instituţii academice cât şi 
organizaţii economice. Este considerat a fi 
în acest moment urmaşul celebrului proiect 
ARPANET, care a stat la baza Internet-ului 
de astăzi, pornit de asemenea din 
laboratoarele şi cerinţele armatei 
americane. Prin această extindere şi prin 
diversitatea de modele pe care le adoptă 
pentru distribuirea de conţinut, ADL este în 
acest moment singurul sistem încadrat în 
clasa LMS (Learning Management 
System) funcţional şi cu extindere globală. 
Pe undeva asistăm totuşi la punerea în 
aplicare a principiilor globalizării în 
domeniul educaţional. În figura 2 este 
prezentată schema relaţională între individ 
– nevoia de instruire a acestuia – 
posibilitatea de instruire -  conţinut. 
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Figura 1. Modelul de integrare al obiectelor e-learning în ADL 

 
 

Figura 2. Schema relaţională ADL 

 
2. Proiectul ADL în Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I” 
Universitatea Naţională de Apărare 

„CAROL I” reprezintă cea mai înaltă 
instituţie militară de învăţământ din 
România cu o vechime de peste 100 de ani, 
fiind fondată în anul 1889, de către 
generalul Ştefan Fălcoianu sub denumirea 
de Şcoala Superioară de Război. 

Universitatea Naţională de Apărare este 
acreditată conform standardelor naţionale 
şi are ca principală misiune pregătirea 
liderilor, experţilor, militari şi civili, 
selecţionaţi pentru funcţii de management 
şi expertiză în domeniul securităţii şi 
apărării naţionale, atât pentru posturi la 
nivel naţional, cât şi pentru cele la nivel 
internaţional în cadrul NATO şi a altor 
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organisme. Învăţământul este structurat pe 
cele trei mari forme: licenţă, masterat şi 
studii doctorale şi se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare respectând în acelaşi timp 
standardele impuse de specificul militar şi 
în strânsă corelaţie cu obiectivele de 
instruire din cadrul NATO. În acest 
moment instituţia dispune de o 
infrastructură informatică  solidă  şi 
performantă care permite accesul tuturor 
membrilor comunităţii academice la 
resursele de cunoaştere interne şi externe şi 
în acelaşi timp asigură logistica didactică 
informaţională în conformitate cu scopurile 
şi obiectivele educaţionale stabilite.  

Pe aceste considerente, dar şi datorită 
faptului că dorim creşterea valorică a 
actului didactic, la începutul acestui an s-a 
luat decizia de a se studia posibilitatea  
dezvoltării de cursuri utilizând 
instrumentele e-learning şi definirii unui 
program care să conducă la desfăşurarea de 
cursuri în sistemul distribuit la distanţă. 

Proiectul demarat are trei coordonate 
majore: crearea unui laborator de 
tehnologii didactice informaţionale, 
proiectarea şi desfăşurarea de cursuri în 
sistem distribuit în cadrul proiectului ADL 
şi crearea unui sistem IDD cu oferte de 
cursuri către societatea civilă. 

Obiectivele propuse a fi realizate prin 
desfăşurarea cursurilor în cadrul 
proiectului ADL sunt îndrăzneţe şi ele 
vizează aducerea conţinutului de instruire 
în locul şi la timpul unde este nevoie de 
acesta, acolo unde se află cel care are 
nevoie de instruire. Specificul militar 
implică o mare mobilitate în timp şi spaţiu 
a membrilor săi şi din acest motiv 

asigurarea unui cadru ce permite instruirea 
continuă şi oportună este absolut necesară. 
În principiu, sistemul pe care-l avem în 
dezvoltare va permite desfăşurarea de 
cursuri în regim sincron sau asincron, local 
sau la distanţă. Figura 3 prezintă modelul 
de principiu al sistemului bazat pe 
exploatarea principiilor, standardelor şi 
instrumentelor ADL ce va fi dezvoltat în 
Universitatea Naţională de Apărare.  

În modul de transfer sincron, profesorii 
ţin lecţiile în amfiteatru (acesta este dotat 
cu aparatură multimedia pentru asigurarea 
videoconferinţei şi înregistrarea 
conţinutului), unde pot participa studenţii 
(cursanţii) înmatriculaţi la forma de 
pregătire la zi. Lecţia este transmisă în 
sistem videoconferinţă atât în Intranet-ul 
universitar, cât şi pe Intranetul MApN şi 
după caz în Internet, oferind astfel 
posibilitatea vizionării conferinţei de către 
studenţii (cursanţii) înmatriculaţi în alte 
forme de pregătire decât cea la zi, sau chiar 
a altor doritori care îndeplinesc condiţiile 
de acces impuse. Pentru cei care vor să 
urmărească lecţia, dar nu au putut fi 
prezenţi în acel moment, există 
posibilitatea accesului la biblioteca 
virtuală, de unde pot descărca lecţia în 
format multimedia. Singurul inconvenient 
pentru aceştia este că nu pot participa la 
eventualele discuţii şi nu pot pune întrebări 
directe, având totuşi posibilitatea de a le 
adresa prin e-mail sau pe forum. 
Aproximativ în acelaşi mod se pot 
desfăşura şi activităţile didactice de 
seminar precum şi cele de evaluare. Modul 
de transfer asincron permite accesul la 
cursuri prin studiul materialelor distribuite 
anterior sau preluate din cadrul bibliotecii 
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virtuale, susţinerea de teste, evaluări sau 
examene dar şi legătura cu instructorii şi 
tutorii în baza unui program stabilit, live 
sau prin e-mail şi forumuri de discuţie. 
Indiferent de modul de lucru, sincron sau 
asincron, studenţii pot colabora între ei, 
crea proiecte şi studii comune ori pentru 

orice alte activităţi pe care le consideră în 
sprijinul propriei instruiri. 

Realizarea acestui sistem a început în 
primăvara anului 2005 şi va putea fi parţial 
funcţional la începutul anului de 
învăţământ 2006-2007 şi complet realizat 
în anul 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Modelul de principiu al proiectului ADL 

 
Proiectul în sine are trei direcţii de 

acţiune principale:  
1. Generarea de cunoştinţe despre 

eLearning: studii, cercetări, conferinţe, 
schimburi de experienţe etc. 

2. Transmiterea de cunoştinţe despre 
eLearning în interiorul şi exteriorul UNAp: 
pregătirea cadrelor didactice, cursuri 
demonstrative, articole, dezbateri etc. 

3. Transmiterea cunoştinţelor prin 
eLearning: crearea unei infrastructuri 
capabile să susţină procesul educaţional 
bazat pe instrumentele eLearning, în mod 
sincron şi asincron. 

Primele două direcţii se desfăşoară în 
mod constant şi au drept scop crearea unui 
cadru de înţelegere şi abordare unitar în 
rândul cadrelor didactice şi învingerea 
unor mentalităţi conservatoare care 
reprezintă de fapt cel mai mare obstacol în 
cest demers.  

Faptul că s-a generat o dezbatere 
publică în cadrul UNAp pe această temă, 
că a fost posibilă crearea unei echipe de 
lucru formată din cadre didactice şi 
specialişti IT, că întreaga conducere a 
instituţiei nu numai că sprijină iniţiativa 
dar este implicată direct în coordonarea şi 
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conducerea proiectului, arată că suntem pe 
drumul cel bun.  

Cea de-a treia direcţie şi sigur cea mai 
dificilă, dar mai ales şi costisitoare, o 
reprezintă crearea infrastructurii 
tehnologice şi educaţionale pentru a 
desfăşura procesul educaţional bazat pe 
eLearning şi cuprinde: 

 laborator de tehnologii didactice 
informaţionale; 
 curs pilot în sistem “blended”; 
 biblioteca virtuală;  
 LMS; 
 conţinut digital compatibil SCORM 

2004. 
 
Finalitate şi aşteptări 
Programul de cercetare bazat pe acest 

proiect pilot se va încheia în iulie 2006. 
Până atunci, laboratorul de eLearning va 
furniza educaţie computerizată la mai mult 
de 100 de studenţi, atât în mod sincron, cât 
şi asincron. Dacă vom fi capabili să 
conducem eficient aceste cursuri, în final 
vom avea un set de rezultate pozitive, iar 
proiectul nostru de cercetare va deveni un 
sistem de eLearning funcţional, iar 
Universitatea Naţională de Apărare va 

putea lansa planuri şi programe de 
învăţământ pentru anul universitar 2006-
2007.  

Aşteptările noastre sunt: 
1. Dezvoltarea competenţelor didactice, 

tehnice şi de dezvoltare de conţinut digital. 
2. Îmbunătăţirea încrederii profesorilor 

în noul model de pregătire şi educare.  
3. Obţinerea competenţei tehnice în 

implementare noilor tehnologii didactice 
informaţionale. 

4. Generarea şi dezvoltarea competenţelor 
didactice în noul mediu educaţional pentru 
a obţine şi transmite “know-how” în 
transformarea conţinutului. 

La sfârşitul acestui proiect de cercetare 
vom avea rezultate concrete care ne vor 
ajuta să emitem unele raţionamente 
referitoare la: 

1. Cum poate îmbunătăţi LMS 
transmiterea informaţiilor astfel încât să se 
atingă obiectivele educaţionale? 

2. Cum funcţionează legătura dintre 
profesori şi dezvoltatorii de conţinut pentru 
a genera un ghid practic?  

3. Care sunt reacţiile studenţilor şi cum 
le influenţează nivelul de cunoştinţe acest 
nou model de învăţare? 

 

NOTE: 
 
 
1. ***, Making Sense of Learning Specifications & Standards: A Decision Maker's Guide 

to their Adoption, Masie Center, Saratoga Springs NY 12866 USA, Noiembrie 2003;  
2. Department of Defense, DoD Memorandum: Developing a DoD Implementation Plan 

for Advanced Distributed Learning, July 26; 
3. Woolf, B.P., & Regian, J.W., Knowledge-based training systems and the engineering of 

instruction, Training and Retraining: Handbook for Business, Industry, Government, and the 
Military, New York: Macmillan Reference, 2000; 

4. Advanced Distributed Learning (ADL), Sharable Content Object Reference Model 
(SCORM®), 2nd Edition, 2004, disponibil la ADLNet.org (http://www.adlnet.org/). 
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FROM SUPERIOR WAR SCHOOL TO 
NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY „CAROL I” 

 
General de brigadă prof. univ. dr. Viorel BUŢA 

 
This paper deals with: the beginnings of the university military education in Romania, the 

Greater Romania generation, the university military education between 1945 and 1989, The Academy 
for Advanced Military Studies (1991-2003), The National Defense University (2003-2005) and The 
National Defense University „Carol I”. 
 
 

Începuturile învăţământului militar 
superior în România 

 
The beginnings of the University 
military education in Romania 

 
nvăţământul militar superior 
românesc a apărut ca rezultat al 

evoluţiei şi modernizării armatei naţionale 
şi al transformărilor ce-au avut loc în 
societate după realizarea Unirii 
Principatelor (1859) şi cuceririi 
independenţei de stat (1877). Nevoia unei 
"Academii de Rezbel" pentru oştirea 
română era sesizată încă din anul 1872 în 
"Regulamentul Şcoalelor" militare, dar va fi 
materializată la 8 august 1889 când prin 
Înaltul Decret Regal nr. 2073 a fost înfiinţată 
Şcoala Superioară de Război.1 

                                                
1 Monitorul Oastei, nr. 55, august 1889, p. 892. 

La 5 noiembrie acelaşi an2, primii 
studenţi - în număr de zece - din istoria 
învăţământului militar românesc încep 
cursurile Şcolii Superioare de Război în 
clădirea din Strada Ştirbei Vodă3. 
Recrutarea acestora s-a făcut pe baza "unui 
scrupulos examen de admitere, dintre 
locotenenţii şi căpitanii din diferite arme"4 
în baza "Regulamentului Şcolii de Război", 
intrat în vigoare la 4 noiembrie 1889.5 
Timp de doi ani, cursanţii, sub îndrumarea 
unui valoros corp de cadre, au studiat şi 
aprofundat cunoştinţe teoretice şi practice 
de tactică, strategie şi geografie militară, 

                                                
2 Cartea Amintirilor Absolvenţilor; o sută de 
promoţii. Ediţie îngrijită, note, repere cronologice, 
indice de persoane şi addenda de general-maior 
Mircea Agapie, colonel Aurel Pentelescu, maior 
Ion Emil, Bucureşti, 1994, p. 520. 
3 Revista Armatei, anul 7, nr. 21 - 22/1889, p. 764. 
4 General de brigadă Anastasiade Constantin, în 
Cartea Amintirilor Absolvenţilor, p. 13. 
5 Monitorul Oastei, nr. 70, noiembrie 1889, p. 1114 
- 1157. 
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serviciu de stat major, drept internaţional, 
administraţie militară şi două limbi străine. 

La terminarea Şcolii, în octombrie 
1891, şapte dintre absolvenţii primei 
promoţii au fost brevetaţi ofiţer de stat-
major şi încadraţi în "Marele Stat Major şi 
Statul Major al Înaltelor Comandamente".6 
Cu această generaţie "a început să se nască 
adevăratul corp de stat-major în armata 
noastră - cum avea să afirme la 
sărbătorirea semicentenarului Şcolii 
Superioare de Război unul dintre 
absolvenţii celei de-a patra promoţii, 
generalul de brigadă Alexandru 
Referandaru - căci ofiţerii ce-l compuneau 
erau formaţi la aceeaşi doctrină, foarte 
judicioasă şi la un focar de ştiinţă care nu 
lăsa în domeniul militar nimic de lămurit, 
nimic de aplicat." 7 

După depăşirea greutăţilor inerente 
pionieratului, Şcoala Superioară de Război 
a devenit un simbol al "înălţimii 
intelectuale şi sufleteşti".8 Spiritul şi 
metodele didactice aplicate erau cele 
întâlnite în cele mai prestigioase instituţii 
similare din Europa. S-a cultivat gustul 
afirmării şi al răspunderii, s-a făcut 
educaţia şi antrenamentul pentru efort, "a 
format din elevii săi adevăraţi misionari 
care au răspândit în corpurile de trupă 
cultura militară, metoda de a întocmi 
aplicaţiile militare pe hartă şi teren, de a 
instrui şi educa trupa în vederea 
războiului".9 

"Examenul" cel mare l-au dat, în egală 
măsură, profesorii şi cele 24 de promoţii de 
ofiţeri-elevi ai Şcolii Superioare de Război 
în aprigele bătălii purtate pentru întregirea 

                                                
6 Cartea Amintirilor, p. 14. 
7 Ibidem, p. 17. 
8 Istoricul Şcoalei Superioare de Războiu (1889-
1939), Bucureşti, 1939, p. 434. 
9 Cartea Amintirilor, p. 45. 

neamului în timpul primei conflagraţii 
mondiale. 

Au intrat în luptă, în seara zilei de 
duminică 14/27 august 1916, pentru 
eliberarea străvechiului pământ românesc 
al Transilvaniei, 434 ofiţeri absolvenţi ai 
Şcolii Superioare de Război, chemaţi de 
împrejurări să facă dovada patriotismului, 
dar şi a cunoştinţelor acumulate pe băncile 
celei mai prestigioase instituţii de 
învăţământ militar superior din ţară. Trei 
din cei patru comandanţi de armată, şase 
din comandanţii de corpuri de armată şi 
unsprezece din comandanţii celor 20 de 
divizii ce alcătuiau armata de operaţii au 
fost absolvenţi ai Şcolii Superioare de 
Război.10 

Deoarece, până la izbucnirea primei 
conflagraţii mondiale, statul român n-avea 
o doctrină militară naţională, Şcoala 
Superioară de Război, ca cea mai înaltă 
instituţie de învăţământ militar, a fost 
antrenată în efortul de căutare şi 
fundamentare a unei doctrine proprii. 
Astfel, între anii 1889-1909, profesorii şi 
ofiţerii-elevi ai Şcolii au tipărit 880 de 
lucrări. Dintre acestea, 234 au fost 
consacrate studiului istoriei militare 
naţionale şi universale, 258 tacticii de 
infanterie, 196 au tratat probleme de 
tactică generală, iar 192 de tactica 
artileriei.11 Despre locotenent-colonelul 
Alexandru I. Lupescu12 şi locotenent-

                                                
10 Istoricul Academiei Militare, 1889 - 1989, 
Proiect. Biblioteca A.I.S.M., manuscris, p. 79. 
11 Istoricul Academiei Militare, p. 75. 
12 Alexandru I. Lupescu, Note luate la conferinţele 
colonelului Al.Lupescu, asupra campaniilor 1877 - 
1878, Bucureşti, 1914; Organizarea militară. Curs. 
Partea I-III, Bucureşti, f.a.; Principii de strategie şi 
istoria militară. Strategia marilor căpitani până la 
Revoluţia franceză şi strategie napoleoniană, 
Bucureşti, 1911 - 1912 etc. 
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colonelul Dumitru Antonescu13 unul dintre 
foştii lor elevi - generalul de brigadă Al. 
Anastasiu - spunea: "Prelegerile şi mai 
ales interogaţiile profesorului de istorie 
militară, maiorul şi mai apoi locotenent 
colonelul D. Antonescu, erau adevărate 
surse de învăţământ militar, de stil 
mare".14 

Gânditor şi remarcabil comandant 
militar, Alexandru Averescu s-a impus ca 
una dintre cele mai puternice personalităţi 
militare româneşti ale sfârşitului de veac 
XIX şi începutul secolului al XX-lea. 
Studiile şi analizele elaborate de mareşalul 
Alexandru Averescu au vizat cu precădere 
latura operaţională a gândirii militare, arta 
militară şi părţile sale componente, cu 
deosebire ramura de cel mai larg interes - 
tactica. Înseşi titlurile lucrărilor elaborate 
ilustrează această orientare: Rezumatul 
lecţiunilor de tactică, predate în anul I, 
(1895); Rezumatul lecţiunilor de tactică 
generală, predate în anul II de studiu 
(1900); Tactica. Teorii şi aplicaţiuni (3 
vol., 1888-1891); Jocul de război (1903) 
etc. 

Generalul Alexandru Iarca a făcut 
parte din grupul profesorilor de la Şcoala 
de Război care au militat pentru formarea 
unei doctrine militare româneşti şi a fost 
printre primii teoreticieni militari care au 
luat atitudine împotriva acelor puncte de 
vedere oficiale privind pregătirea şi 
ducerea luptelor şi bătăliilor care 
reprezentau, de fapt, reproduceri mai mult 
sau mai puţin exacte din regulamentele 
unor armate străine.  

Din succinta prezentare a 
remarcabilelor contribuţii ale Şcolii 

                                                
13 Dumitru Antonescu, Istorie militară, Anul I de 
studii. Conferinţe. Bucureşti, 1899; Curs de istorie 
militară, f.a. 
14 Cartea Amintirilor, p. 21. 

Superioare de Război la dezvoltarea 
teoriei şi gândirii militare româneşti până 
la începerea primului război mondial se 
constată că această prestigioasă instituţie 
de învăţământ militar superior a reuşit nu 
numai să asimileze problemele şi 
principiile fundamentale ale ştiinţei 
militare şi să se ridice la un nivel teoretic 
apropiat, ci, în unele privinţe, să fie chiar 
înaintea unor instituţii similare din 
Europa.  

 
Generaţia României Mari 

 
The Greater Romania generation 

 
Învăţămintele desprinse din luptele 

purtate de armata română în timpul celei 
dintâi conflagraţii de nivel planetar au 
constituit baza de plecare a procesului 
complex şi adesea sinuos al restructurării şi 
optimizării sistemului naţional de apărare 
al României întregite. Învăţământul militar 
românesc şi, în primul rând, Şcoala 
Superioară de Război au evoluat în strânsă 
legătură cu prefacerile din interiorul 
sistemului naţional de apărare. În anul 
1919 a luat fiinţă în cadrul Şcolii, Secţia de 
Intendenţă. 

În perioada ce-a urmat, Şcoala 
Superioară de Război a parcurs un drum de 
căutări şi reaşezări pe linia structurii 
organizatorice, condiţiilor de admitere şi 
funcţionare, metodologiei şi teoriei 
militare. În noul regulament al Şcolii, 
elaborat în anul 1923, se sublinia: "Şcoala 
Superioară de Război, focarul de înaltă 
cultură militară al armatei, funcţionează în 
prezent după norme care nu mai 
corespund metodelor de învăţământ 
impuse de experienţa războiului modern. 
Pentru a aduce această instituţie militară 
la înălţimea cerinţelor actuale şi a menţine 
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necontenit la nivelul cerut de menirea sa, 
am întocmit un nou regulament al Şcolii 
Superioare de Război".15 Scopul activităţii 
Şcolii a fost redefinit şi viza răspândirea în 
armată a cunoştinţelor militare superioare, 
pregătirea ofiţerilor de comandă şi a celor 
de stat major. 

Au fost elaborate Instrucţiuni (anuale) 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
învăţământului în Şcoala Superioară de 
Război, care stabileau sarcinile organelor 
de conducere şi ale profesorilor, denumirea 
cursurilor, indicaţii metodice privitoare la 
conţinutul conferinţelor, aplicaţiilor şi 
notării ofiţerilor-elevi. 

În această perioadă, materiile predate 
au rămas în linii generale aceleaşi din 
primii ani de funcţionare a Şcolii 
Superioare de Război, dar au fost grupate 
pe două categorii de discipline: tactice şi 
de cultură generală.  

Procesul de învăţământ se desfăşura în 
cadrul şedinţelor de clasă, prelegerilor, 
conferinţelor (lecţii teoretice), aplicaţiilor 
tactice, aplicaţiilor de comandament şi stat 
major (executate în zone de instrucţie), 
activităţii practice în principalele centre de 
instrucţie ale armelor. Călătoria de 
instrucţie avea loc la sfârşitul anului al II-
lea, când se desfăşura şi o aplicaţie divizie-
corp de armată. Calificativul obţinut era 
decisiv pentru absolvirea Şcolii Superioare 
de Război. 

Beneficiind de un valoros corp 
profesoral – printre alţii, generalii Ion 
Jitianu, Florea Ţenescu, Ioan Sichitiu, Ilie 
Şteflea, Paul Teodorescu, colonelul 
Polihron Dumitrescu, maiorii Radu 
Dinulescu, Mircea Tomescu- conducerea 
Şcolii a impus forme moderne, active de 
predare-învăţare, cu efecte benefice pentru 

                                                
15 Ibidem, 52. 

pregătirea viitorilor comandanţi sau ofiţeri 
de stat major ai armatei române. În 
concepţia comandanţilor Şcolii Superioare 
de Război, de mare utilitate în formarea 
ofiţerilor de stat major era pregătirea de 
cultură generală. În acest scop, o 
permanenţă în învăţământul militar 
superior din perioada interbelică a fost 
practica aducerii, ca profesori asociaţi, a 
unor personalităţi cadre universitare 
precum Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, 
Victor Slăvescu, Gheorghe I.Brătianu. 
Desigur că aceasta era şi o modalitate de 
ridicare a prestigiului, dar şi de păstrare a 
nivelului universitar al instituţiei. 
Colonelul Vasilescu Alexandru-Ştabu, 
absolvent al promoţiei a 28-a (1920-1922), 
referindu-se la anii petrecuţi ca ofiţer-elev, 
afirma că "profitul cel mai mare l-am avut 
nu din expunerile profesorilor oricât de 
savant sau artistice au fost ele, ci din 
discuţiunile în contradictoriu care se 
făceau în clasă. Cu cât acestea erau mai 
largi, cu atât interesul era mai aţâţat şi 
participarea elevilor mai generală. 
Conflictele de idei la care dădeau naştere 
discuţiunile, ambiţionau pe elevi să 
participe, îi silea să reflecteze şi să 
argumenteze pentru a-şi demonstra 
aserţiunile şi triau soluţiile, ajungându-se 
la una, două, foarte rar la mai multe..."16 

Faima profesorilor Şcolii Superioare 
de Război a trecut, în următorii ani după 
încheierea primului război mondial, 
graniţele ţării. Armatele cehoslovacă şi 
poloneză au trimis ofiţeri la studii în 
Franţa, dar şi în România.17 Ofiţerii care 
şi-au continuat studiile în unele ţări din 
Occident, după ce-au urmat cursurile Şcolii 

                                                
16 Ibidem, p. 85. 
17 Arh. M.Ap.N., fond S.S.R., dosar 344, f. 22; 
Istoricul Şcolii Superioare de Război. 1889 - 1939, 
p. 298. 
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Superioare de Război, au evidenţiat 
calitatea învăţământului militar superior 
românesc. Căpitanul Dan Grigore, 
absolvent al promoţiei a 40-a, aprecia: "Am 
avut norocul de a avea în ţară profesori 
care prin spiritul lor larg şi occidental, 
prin metodele lor didactice şi prin vasta 
lor cultură generală şi profesională, m-au 
făcut deseori să regret că nu am putut 
continua şi anul II, a-i asculta şi urmări 
pas cu pas, ideie cu ideie, în dezvoltarea, 
aplicarea şi soluţionarea diferitelor 
probleme".18 

În perioada 1918-1944 au fost 
pregătite pentru nevoile de comandă şi stat 
major ale armatei române 25 de promoţii: 
24 de promoţii de ofiţeri de intendenţă, 10 
promoţii de ofiţeri de marină şi 5 promoţii 
de ofiţeri de aviaţie.19  

Având ca profesori pe unii dintre cei 
mai importanţi gânditori militari români 
din perioada interbelică, Şcoala Superioară 
de Război s-a înscris cu pagini de mare 
valoare atât în elaborarea unei concepţii 
doctrinare care să valorifice tradiţiile şi 
experienţa românească, cât şi în ceea ce 
priveşte dezvoltarea gândirii militare 
naţionale. După o reuşită suită de lucrări 
din domeniul tacticii20, generalul Ioan 
Sichitiu a elaborat cea mai elevată lucrare 
de strategie din perioada interbelică, 
participând astfel în disputa de idei a 
epocii în ceea ce priveşte principiile 
generale ale conducerii războiului.21  

Cursurile şi lucrările de tactică predate 
sau editate de profesorii Şcolii în perioada 
interbelică au avut o puternică tentă 
teoretico-aplicativă. Profesorul de tactică, 
                                                
18 Cartea Amintirilor, p. 137. 
19 Istoricul Academiei Militare, p. 102. 
20 A se vedea pe larg, Catalog selectiv..., Bucureşti, 
1989, p. 381 - 382. 
21 General I. Sichitiu, col.Al. Ioaniţiu, Elemente de 
Strategie, Bucureşti, 1936. 

lt.col. Polihron Dumitrescu, referindu-se la 
un raport optim între conţinutul teoretic şi 
practic aplicativ al învăţământului militar, 
afirma că "la război nu este timp de copiat 
o schemă, nici de studiat. Atunci faci ce 
poţi pentru a aplica ce ştii, de aceea, 
pentru a face măcar puţin, trebuie să ştii 
mult şi să ştii bine".22 

Valoarea ideilor şi teoriilor, ca şi 
soliditatea argumentelor cu care erau 
susţinute, au făcut ca profesorii Şcolii 
Superioare de Război să constituie un corp 
de avangardă în rândul teoreticienilor 
militari români în perioada interbelică.  

 
Învăţământul militar superior în 

perioada 1945 – 1989 
 

The University military education 
between 1945 and 1989 

 
Primii ani după încheierea celui de-al 

doilea război mondial au fost pentru Şcoala 
Superioară de Război, ca de altfel pentru 
întreaga societate românească, deosebit de 
grei.  

Deşi în armată începuse procesul "de 
transformare revoluţionară a armatei", 
Şcoala Superioară de Război a beneficiat 
în acest timp de un valoros corp de cadre: 
generalii Constantin Verdeş şi Ion 
Focşeneanu, coloneii Marcel Mihăilescu, 
Dumitru Stoicescu, Andrei Miclescu, 
maiorii Aurel Ştefănescu şi Ion Cupşa şi 
alţii.23 Disciplinele de sociologie, 
economie şi istorie s-au bucurat, ca şi în 
perioada interbelică, de prezenţa unor 
personalităţi ale culturii româneşti: Eugen 
Demetreanu (finanţe), Dimitrie Gusti 
(sociologie), Henri Stahl (statistică 
                                                
22 P.Dumitrescu, Tactica în imagini, vol. I, 
Bucureşti, 1937, p. 4. 
23 Cartea Amintirilor, p. 179. 
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economică), Gheorghe I. Brătianu (istorie) 
şi alţii. 

Atmosfera din şcoală continua să fie 
academică, deşi treptat conţinutul 
învăţământului de specialitate şi cel de 
cultură generală vor cunoaşte transformări 
de esenţă, sub directa conducere a 
consilierilor sovietici. Profesorilor li s-a 
luat autonomia didactică şi chiar ştiinţifică. 
"Nici o conferinţă sau aplicaţie - se preciza 
într-o notă a directorului de studii către 
şefii de secţii din 20 decembrie 1946 - nu 
poate fi difuzată sau predată la catedră 
înainte de a nu se fi prezentat mie".24 
Cenzura ideilor funcţiona mascat. Un "cerc 
de conferinţe şi aplicaţiuni" avea misiunea 
"să cerceteze şi să pună de acord cu 
directivele generale date de comandantul 
şcolii toate conferinţele şi aplicaţiunile cu 
caracter tehnic şi teoretic".25 Acestea 
trebuiau să fie predate "şefului de cerc" cu 
cel puţin 10 zile înainte de a se intra la 
clasă pentru ca profesorii de la o disciplină 
sau alta "să prezinte un punct de vedere 
comun".26 

Consilierii sovietici au eliminat din 
programa de învăţământ toate disciplinele 
ce nu aveau corespondent în învăţământul 
militar superior din U.R.S.S. Au fost 
introduse discipline cu caracter politico-
ideologic, iar la 2 octombrie 1945 a fost 
introdus în Şcoala Superioară de Război, 
ca de altfel în toată armata, aparatul pentru 
educaţie, cultură şi propagandă care 
răspundea de educaţia moral-politică a 
ofiţerilor-elevi şi de conţinutul 
învăţământului de ştiinţe sociale.  

Prin decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale, la 29 august 1948 
Şcoala Superioară de Război s-a 
                                                
24 Arh. M.Ap.N., fond S.S.R., dosar 757, f. 26. 
25 Ibidem, dosar 579, f. 71. 
26 Ibidem, f. 89. 

transformat în Academia Militară, care 
avea sarcina să ofere "pregătirea 
superioară şi politică a cadrelor 
armatei".27 

Învăţământul se desfăşura pe baza 
programelor şi manualelor preluate din 
academiile sovietice şi avea 4 categorii de 
pregătire: politico-ideologică, tactic-
operativă, de specialitate şi de cultură 
generală.  

Prin decretul nr. 214/13 iunie 1959 a 
Prezidiului Marii Adunări Naţionale a luat 
fiinţă Academia Militară Generală. 
Aceasta era structurată pe facultăţi (pentru 
principalele arme şi facultatea politico-
militară) şi cursuri de perfecţionare 
(academic superior şi propagandistic). Prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştri, 
Academia Militară Generală a fost inclusă 
în sistemul de învăţământ superior din 
România, având dreptul de a conferi titlul 
de doctor în ştiinţe militare.28 

Plecarea consilierilor sovietici din 
Academia Militară, din anul 1964 29, a 
descătuşat energiile creatoare ale cadrelor 
didactice. În anul 1965 au fost tipărite de 
către profesorii din Academie 36 de lucrări 
şi manuale, iar în anul şcolar 1966/1967 
cifra acestora a crescut la peste 50, dintre 
care 14 erau de tactică şi strategie.30 Au 
fost introduse cursuri şi discipline noi, cum 
ar fi, de exemplu, cibernetica militară. 

Prin decret al Consiliului de Miniştri, 
în anul 1968, Academia Militară a fost 
reorganizată. Facultăţile au fost structurate 
în două categorii: de comandă - stat major 
şi servicii şi tehnice, cu durata de 
                                                
27 Arh. M.Ap.N., fond S.S.R., dosar 23/1948, f. 79 - 
80. 
28 Arh. M.Ap.N., fond Academia Militară Generală, 
dosar 781/1959, f. 250. 
29 Cartea Amintirilor, p. 211. 
30 Arh. M.Ap.N., fond Academia Militară Generală, 
dosar 377, f. 2. 
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învăţământ de 2 şi respectiv 5 ani. 
Facultatea politică militară şi-a încetat 
existenţa până în anul 1976.  

Învăţământul postacademic funcţiona 
pentru domeniile tactic-operativ şi tehnic, 
cu durate între 10-12 luni şi un an de zile. 
Unitatea de bază a învăţământului o 
constituia facultatea, care dispunea de un 
organ propriu pentru organizarea şi 
planificarea învăţământului şi de un 
consiliu profesoral ce înlocuia consiliul 
ştiinţific şi de coordonare.31 

Învăţământul a căpătat un pronunţat 
caracter practic-aplicativ şi a avut la bază 
manuale şi cursuri elaborate, în 
exclusivitate, de cadrele didactice din 
Academie.  

În anul 1975 a fost înfiinţată o bază de 
instruire practică şi prototipuri care a 
asigurat pregătirea practică a studenţilor de 
la facultăţile tehnice şi cadrul de cercetare 
ştiinţifică pentru profesori, iar în 1972, un 
oficiu de calcul pentru asistarea 
învăţământului. 

În perioada 1965-1989 au fost 
elaborate şi tipărite 550 de lucrări şi 
manuale, care au acoperit nevoile tuturor 
disciplinelor şi cursurilor care s-au predat 
în Academia Militară. De la terminarea 
celui de-al doilea război mondial şi până la 
căderea regimului comunist din România, 
Academia Militară a pregătit peste 16000 
de ofiţeri cu studii superioare pentru 
funcţiile de comandă şi stat major, activişti 
de partid, ingineri şi subingineri. 

Prin eforturile de cercetare ale 
profesorilor şi absolvenţilor - elevilor, 
Academia Militară, cu toate scăderile 
impuse în primii ani postbelici, s-a 
menţinut pe linia tradiţiei Şcolii Superioare 
de Război, fiind un templu de cultură 

                                                
31 Ibidem, dosar 17/1969, vol. 7, f. 49. 

militară, un laborator în care au fost 
fundamentate idei valoroase în domeniul 
teoriei şi doctrinei militare româneşti.  

În perioada 1965 - 1989, Academia 
Militară, prin profesorii şi studenţii de la 
facultăţile tehnice, a fost direct implicată în 
programul naţional de cercetare ştiinţifică 
care privea producţia de apărare. Au fost 
elaborate 32 prototipuri de armament şi 
tehnică de luptă modernă şi a onorat 85 de 
contracte pentru industria de apărare32 din 
cele mai diverse domenii, de la armament 
individual la tehnică electronică de calcul 
şi elemente automatizate pentru 
conducerea trupelor. Au fost elaborate 616 
lucrări de cercetare ştiinţifică din domeniul 
tehnicii militare, dintre care 129 au fost 
brevetate ca inovaţii şi 20, ca invenţii33. 

Cu o activitate fecundă şi rezultate 
valoroase s-au înscris profesorii din 
domeniul istoriografiei militare: generalii 
Ion Cupşa şi Vasile Mocanu, coloneii 
Gheorghe Romanescu, Nicolae Ciobanu, 
Aurel Pentelescu şi alţii. Prin lucrările 
elaborate de cadrele didactice din 
Academie a fost îmbogăţit patrimoniul 
istoriografiei militare naţionale34.  

Preocupări deosebite au existat, în 
abordarea unor discipline cum au fost: 
psihologia militară, pedagogia militară, 
economia militară şi sociologia militară. În 
domeniul psihopedagogiei s-au abordat 
direcţii de cercetare de cel mai mare 
interes pentru îmbunătăţirea procesului 
instructiv-educativ din armată.35 În 
domeniul economiei militare au activat 
profesori de prestigiu: coloneii Bela Iani, 
Ion Perţ, Gheorghe Anghel, Iosif Coman 
etc. Au fost elaborate cursuri şi lucrări care 

                                                
32 Istoricul Academiei Militare. Proiect, p. 428-429. 
33 Ibidem, p. 434. 
34 A se vedea pe larg Catalog selectiv, p. 7 şi urm. 
35 Ibidem. 
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au vizat aspectele economice ale apărării 
naţionale, războiul şi economia, factorul 
economic în războiul întregului popor etc.  

În ciuda limitelor impuse de sistemul 
social-politic în care Academia a trebuit 
să-şi desfăşoare activitatea, rezultatele 
obţinute în cercetarea fenomenului militar 
au fost notabile. 

 
Academia de Înalte Studii Militare 

(1991 - 2003) 
 

The Academy for Advanced 
Military Studies (1991-2003) 

 
După revoluţia din Decembrie 1989 

procesul de învăţământ este reluat la 
parametri normali. Până la 15 septembrie 
1990 se operează „din mers” reorganizarea 
activităţii de învăţământ în conformitate cu 
noile cerinţe ale etapei istorice în care s-a 
intrat. Anul 1990 este un an cu importante 
căutări şi soluţii în definirea identităţii 
instituţiei şi regăsirea tradiţiei Şcolii 
Superioare de Război. Are loc corelarea 
eforturilor proprii cu experienţa „la zi” a 
unor instituţii similare de învăţământ 
militar superior din alte ţări. 

Prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 550/17 mai 1990 se reorganizează 
activitatea de învăţământ din Academia 
Militară, precizându-se că aceasta „este 
instituţie de învăţământ superior (...) şi 
pregăteşte ofiţeri-studenţi pentru a deveni 
comandanţi şi ofiţeri în statele-majore (...)”.  

Tot în baza acestei hotărâri, din 15 
octombrie 1990, după o întrerupere de zece 
ani, se desfăşoară colocviul de admitere la 
doctorat în ramura ştiinţă militară. 

La 23 aprilie 1991, prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 305, Academia 
Militară îşi schimbă denumirea în 
Academia de Înalte Studii Militare.  

În această perioadă învăţământul de 
nivel tactic şi operativ s-a desfăşurat în 
cadrul Facultăţii Interarme şi Colegiului de 
Comandă şi Stat Major (înfiinţat în 1995), 
iar la nivel strategic în cadrul Colegiului 
Superior de Stat Major (înfiinţat la 1 
decembrie 1993). 

Procesul didactic specific nivelurilor 
învăţământului a fost sintetizat în domenii 
de cunoaştere ce au urmărit aprofundarea, 
extinderea şi perfecţionarea cunoştinţelor 
şi deprinderilor de pregătire generală, 
interarme şi categorii de forţe ale armatei: 
învăţământ militar superior de studii 
aprofundate – interarme; învăţământ 
postacademic interarme; învăţământ 
postacademic intercategorii de forţe ale 
armatei. 

Paşii întreprinşi în cadrul reformei 
învăţământului militar superior în 
Academia de Înalte Studii Militare au 
deschis calea spre standardele promovate 
de armatele moderne occidentale în 
domeniul înaltei profesionalizări a corpului 
cadrelor militare de conducere. 

 
Universitatea Naţională de Apărare 

(2003 - 2005) 
 

The National Defense University 
(2003 – 2005) 

 
Prin Hotărârea Guvernului României 

nr. 1027/28 august 2003, Academia de 
Înalte Studii Militare îşi schimbă 
denumirea în Universitatea Naţională de 
Apărare. 

Ca instituţie publică de învăţământ 
superior militar şi parte a sistemului 
naţional de învăţământ subordonată 
Ministerului Apărării Naţionale pregăteşte 
comandanţi, ofiţeri de stat-major şi experţi, 
militari şi civili selecţionaţi pentru 
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îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii de 
conducere şi expertiză în domeniile 
apărării şi securităţii naţionale. 
Organizează şi elaborează studii ştiinţifice 
şi activităţi de cercetare ştiinţifică necesare 
structurilor cu responsabilităţi în aceste 
domenii. 

Facultatea Interarme, conform 
aceleiaşi hotărâri,  devine Facultatea de 
Comandă şi Stat Major în scopul de a 
realiza pregătirea studenţilor în 
specializările acreditate cu durata de 4 ani, 
forma de zi: conducere interarme forţe 
terestre; conducere interarme forţe aeriene, 
conducere interarme forţe navale; 
conducere logistică; management 
economico-financiar. 

Primirea României, la 2 aprilie 2004, 
în rândul statelor membre NATO a 
însemnat pentru învăţământul superior 
militar românesc concentrarea eforturilor 
în pregătirea ofiţerilor-studenţi şi cursanţi 
conform standardelor armatelor occidentale. 
Calitatea acestei pregătiri a fost 
demonstrată prin rezultatele activităţilor 
desfăşurate de absolvenţii Universităţii în 
misiunile internaţionale la care armata 
noastră participă. 

 
Universitatea Naţională de Apărare 

„Carol I” 
 

The National Defense University  
„Carol I” 

 
Deschiderea anului de învăţământ 

militar superior 2005-2006 a fost marcată 
prin participarea unor înalte personalităţi 
precum preşedintele României, patriarhul 
bisericii ortodoxe române, M.S. regele 

Mihai I, ministrul apărării naţionale, şeful 
Statului Major General. 

Cu această ocazie au fost dezvelite 
noul înscris Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I” (denumirea de 
Universitatea Naţională de Apărare   
„Carol I” fiind stabilită prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 969 din 25 
august 2005), precum şi efigia regelui 
Carol I. 

Cursurile noului an de învăţământ au 
început într-o nouă structură 
organizatorică: Facultatea de Comandă şi 
Stat Major; Colegiul de Război; Colegiul 
de Management al Crizelor şi Operaţii 
Multinaţionale; Colegiul de Management 
al Resurselor Apărării, Educaţional şi al 
Achiziţiilor; Centrul de Studii Strategice 
de Apărare şi Securitate; Departamentul de 
Limbi Străine. 

Începând cu acest an, studiile 
universitare au fost organizate pe cele trei 
cicluri: de licenţă, de masterat, de doctorat. 

În anul de învăţământ 2005-2006 
Universitatea Naţională de Apărare    
„Carol I” a deschis cursurile de masterat în 
specialităţile: securitate şi apărare 
naţională; managementul resurselor de 
apărare; managementul educaţional 
militar; managementul crizelor şi operaţii 
multinaţionale. 

Aflată în permanent contact cu tot ce 
este nou în învăţământul superior 
românesc şi în instituţiile similare din ţările 
membre NATO sau partenere, 
Universitatea Naţională de Apărare   
„Carol I” se adaptează provocărilor impuse 
de configuraţia viitoarelor conflicte 
militare. 
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THE ROMANIAN MINISTRY OF DEFENCE INTEGRATED 
COMPUTERS SYSTEM – BASE FOR DEVELOPING NETWORK 

ENABLED CAPABILITIES 
 

General-maior conf.univ.dr. Cristea DUMITRU 
 

 
The new concept, Network Centric Warfare represents today a reality in the military affairs 

domain. The Romanian Ministry of Defence is concerning about this concept and tries to create a 
correct theoretical and practical framework in order to make it effective. Three years ago NATO 
started a process in order to describe and fundament a correct theoretical and operational framework 
for its concept NATO NETWORK ENABLED CAPABILITIES. The Romanian MoD is fully involved in 
this process and works, in parallel, for developing both operational and technical requirements in 
order to be prepared to make this concept effective for Romanian Armed Forces and to be 
interoperable with NATO.   

 
n prezent nu există un sistem 
informatic integrat la nivelul MApN. 

Există câteva sisteme informatice care în 
foarte mică măsură asigură cerinţele pentru  
susţinerea misiunilor Armatei României. 
De asemenea, neexistând un program unic 
de achiziţie privind realizarea unui sistem 
informatic integrat, finanţarea acestor 
sisteme s-a realizat fie în cadrul unor 
programe de achiziţie lansate din interiorul 
MApN, fie prin finanţare extrabugetară. 

Sistemele informatice integrate nu pot fi 
administrate fără existenţa în teritoriu a 
unor centre de management al reţelelor. 
Această cerinţă, la momentul actual, este 
parţial îndeplinită.  

Reţeaua de transport date, asigurată de 
RTP/STAR, este insuficient dezvoltată şi 
nu asigură capacitatea, viteza şi calitatea 
impuse pentru transferul de date.  

Bazele de date existente sunt izolate şi 
nu oferă o informaţie centralizată, fapt care 
duce la obţinerea de informaţii paralele şi 
care de cele mai multe ori nu mai sunt 
actuale, sau sunt contradictorii. 

Personalul specializat în tehnologia 
informaţiei este insuficient, iar cel care 
este încadrat şi nu este de specialitate a 
provocat şi continuă să provoace incidente 
ce au ca efect deteriorarea bazelor de date, 
administrarea defectuoasă a reţelelor 
locale, acolo unde există, precum şi 
apariţia multor disfuncţionalităţi în 
stabilirea cerinţelor de informatizare a 
structurilor din MApN  

Necesitatea SIIMAN. Informaţia despre 
ţinte, mişcarea forţelor, starea acestora, 
nivelurile de aprovizionare şi 
disponibilitatea mijloacelor – pentru toate 
părţile beligerante (proprii, aliate şi ale 

Î 
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adversarului) – trebuie furnizată 
comandamentelor întrunite şi forţelor sale, 
în condiţiile în care aceasta se obţine de la 
echipamente ce sunt dispersate geografic. 
Astfel informaţia necesară, dacă ajunge la 
comandanţi, în timp util, la locul potrivit şi 
în forma potrivită, va permite acestora, în 
cadrul proceselor de comandă-control, să 
poată lua decizii oportune pe parcursul 
desfăşurării acţiunilor militare de către 
forţele întrunite. Dintotdeauna informaţia a 
avut un rol important în obţinerea victoriei, 
iar pentru că ne aflăm în era tehnologiei 
informaţiei, războiul se axează tot mai 
mult pe această tehnologie în procesul de 
obţinere, transmitere, procesare şi stocare a 
acesteia. Războiul bazat pe reţea va 
permite trupelor să fie în măsură să 

acţioneze în cadrul structurilor din care fac 
parte, sau într-o combinaţie de forţe 
(conceptul Combined Joint Task Force) 
într-un mod care va trebui redefinit în 
conceptele actuale privind operaţiile 
militare şi arhitecturile sistemelor 
informatice.  

SIIMAN trebuie să asigure cu servicii 
informatice toate componentele MApN 
astfel încât utilizatorii să poată lucra 
colaborativ, accesa informaţii şi resurse din 
orice locaţie, să se interconecteze cu 
oricare alt utilizator din reţea prin date, 
voce, imagine sau oricare alte combinaţii 
dintre acestea, menţinând în acelaşi timp 
securitatea datelor.  

SIIMAN trebuie să includă, (vezi  
figura 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - Interconectarea în cadrul SIIMAN 
 

Figura nr. 1 
 

1. Facilităţi fizice de comunicaţii 
folosite pentru a colecta, distribui, stoca, 
procesa şi afişa date, imagini şi voce. 

2. Instrumente, metode şi procese 
necesare utilizatorilor din sistemele C4I, 
privind accesarea, manipularea, 
organizarea şi însuşirea informaţiei. 

3. Standarde şi protocoale care 
facilitează interconectarea şi 

interoperabilitatea între reţele şi sisteme, şi 
care să asigure securitatea informaţiei pe 
timpul transportului, procesării, afişării şi 
stocării acesteia. 

4. Personal şi echipamente din centrele 
de management ale SIIMAN, care vor 
asigura integritatea, managementul şi 
funcţionarea SIIMAN, dezvoltarea de 
aplicaţii şi servicii, construirea de facilităţi 



 
 
 
 
 
 
 

 – 32 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

şi instruirea pentru întreg personalul 
MApN în folosirea capabilităţilor 
SIIMAN. 

5. Capabilităţi de simulare, modelare 
şi instruire, care să fixeze nevoile de 
schimbare a serviciilor oferite, standardele 
privind transportul şi procesarea datelor, şi 
să ofere o continuă actualizare a noilor 
tehnologii care ar putea fi aplicate în 
SIIMAN.  

SIIMAN trebuie să asigure cu servicii 
şi produse informatice toate componentele 
MApN (Unităţi operativ-tactice, SMG, 
Departamente, Direcţii, Instituiţii de 
învăţământ etc.) astfel încât utilizatorii 
autorizaţi să poată lucra colaborativ, accesa 
informaţii şi resurse din orice locaţie, să se 
interconecteze cu oricare alt utilizator din 
reţea prin date, voce, imagine sau oricare 
alte combinaţii dintre acestea. În acelaşi 
timp trebuie menţinută securitatea necesară 
pentru a asigura integritatea operaţiilor 
militare. 

Informaţiile trebuie să poată fi 
accesate din orice loc s-ar afla utilizatorul, 
la orice oră şi conform drepturilor 
utilizatorului. 

SIIMAN trebuie să fie un sistem 
informatic integrat pentru a asigura: 

• interoperabilitate; 
• eficacitate; 
• disponibilitatea informaţiilor; 
• realizarea conceptului de acţiuni 

întrunite; 
• standardizare; 
• gestionare eficientă a resurselor 

necesare implementării, exploatării 
şi dezvoltării componentelor 
sistemului. 

 
Cerinţe generale ale SIIMAN 
Comandanţii trebuie să aibă o imagine 

întrunită a acţiunilor militare pe acelaşi 
monitor, care să cuprindă atât partea de 
comandă control, cât şi pe cea cu privire la 
resurse şi orice alte informaţii, şi care să îi 
permită să ia o decizie optimă. 

SIIMAN trebuie să opereze  pe timp 
de pace, criză sau război, în toate zonele de 
responsabilitate ale MApN, şi în toate 
mediile de ducere a acţiunilor militare 
(uscat, aer, maritim, informaţional, etc.). 

Standardele adoptate în dezvoltarea şi 
funcţionarea SIIMAN trebuie să 
îndeplinească condiţia de interoperabilitate 
a sistemelor acestuia, atât între ele cât şi cu 
sistemele informatice guvernamentale 
naţionale şi militare ale partenerilor 
NATO.  

Măsurile de securitate vor trebui să fie 
implementate astfel încât să se asigure 
protecţia datelor, echipamentelor şi 
sistemelor informatice cât şi 
disponibilitatea acestora în toate scenariile 
şi teatrele de conflict. Prin folosirea de 
tehnici şi instrumente ce vor fi puse la 
dispoziţie, reţelele SIIMAN vor trebui să 
asigure transferul informaţiilor între 
acestea, pentru toate nivelurile de 
clasificare. Capabilităţile de securitate 
multinivel vor fi încorporate în reţelele 
SIIMAN pe măsură ce acestea vor deveni 
posibile, disponibile şi fezabile. 

Elementele SIIMAN 
SIIMAN are în compunere 

următoarele elemente: 
1. Reţeaua privată a M.Ap.N. – 

INTRANET-ul militar - (INTRAMAN); 
2. Sisteme informatice funcţionale – 

(SIF);  
3. Reţeaua publică a M.Ap.N. – 

(INTERMAN). 
 
1. Reţeaua privată de date a MApN 

– INTRAMAN – va reprezenta 
fundamentul fizic şi logic pe care vor 
funcţiona toate celelalte sisteme din 
SIIMAN şi cuprinde: 

1.1. Reţeaua de transport (fixă şi 
mobilă) compusă din toate echipamentele 
de tip concentratoare, comutatoare  (de 
circuite şi  de pachete), sisteme de 
transmisii şi echipamente terminale atât la 
nivel local, cât şi pe toată zona de acţiune a 
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MApN. Mediul de transmisie va fi asigurat 
de STAR, urmând ca în viitorul apropiat  
legăturile la nivel metropolitan să fie 
asigurate prin fibră optică. De asemenea un 
obiectiv important va fi acela de realizare 
de reţele ATM pe fibră optică, atât la 
nivelul punctelor de comandă strategice cât 
şi la nivelul punctelor de comandă 
operativ-tactice. În conformitate cu acest 
obiectiv sistemul de transmisiuni STAR va 
trebui să aibă încorporate module de 
transmisii date pentru reţele ATM, pentru a 
putea acoperi radio legăturile de date între 
punctele de comandă operativ-tactice şi 
cele ale categoriilor de forţe şi ale Statului 
Major General. Elementele componente 
ale reţelei de transport sunt: 

• Sistemul de Transmisiuni al 
Armatei României – STAR;  

• Reţelele de date:  
metropolitane, de campus;  
locale;  
reţele pentru CCIS. 

1.2. Centrele de management ale 
SIIMAN (la nivel central, regional şi local) 
vor fi organizate la nivel naţional, regional 
şi local, şi vor asigura toate capabilităţile 
de management şi control, necesare pentru 
toate reţelele SIIMAN şi sistemele 
informatice ale acestuia. 

1.3. Mediul de operare comun (MOC) 
are ca principal scop furnizarea unei 
infrastructuri de aplicaţii şi servicii 
distribuite pentru a se permite 
interoperabilitatea, portabilitatea şi 
scalabilitatea sistemelor informatice 
funcţionale atât la nivel naţional, cât şi cu 
cele ale NATO. Componentele MOC sunt: 

 Servicii de uz general – furnizează 
servicii de procesare şi vizualizare similare 
de-a lungul reţelei. Aceste servicii permit 
interoperabilitatea între Sistemele 
Informatice Funcţionale (SIF); 

 Servicii de infrastructură – sunt 
acele servicii care sprijină direct fluxul de 
informaţii în cadrul SIIMAN. Acestea 
furnizează un set de capabilităţi integrate 
pe care SIF le vor accesa pentru a utiliza 
serviciile MOC; 

 Servicii nucleu (Kernel) – sunt un 
subset al componentelor MOC, necesare pe 
toate platformele. Minimal acest subset 
trebuie să conţină: sistem de operare, 
aplicaţii în ferestre, servicii de securitate, 
software de instalare, administrare directă; 

 Servicii de reţea – constituie interfaţa 
de bază între platforme şi infrastructura de 
reţea conectată la acestea şi include servicii 
la nivel IP; 

 Servicii suport – includ metode şi 
instrumente, baze de informaţii, servicii de 
instruire, sisteme de management şi 
securitate; 

 Interfeţe de programare a 
aplicaţiilor. Aplicaţiile sunt integrate în 
MOC printr-un set comun de interfeţe de 
programare a aplicaţiilor. Aceste interfeţe 
sunt apelate de aplicaţii, la cerere; 

 Baze de date – se referă la modul în 
care datele sunt luate în considerare în 
funcţie de componentele principale ale 
MOC. Aceste baze de date pun la 
dispoziţie date în format unic şi comun 
tuturor celorlalte componente ale SIIMAN. 

 Infrastructura Globală de Securitate 
a SIIMAN – figura 2 – va cuprinde toate 
funcţiunile referitoare la asigurarea 
confidenţialităţii, integrităţii datelor şi 
mediilor de transmisie, controlul accesului, 
autentificării, detectarea intruziunilor, 
protecţiei de tip  „denial of service” pentru 
a se asigura funcţionarea securizată şi 
neîntreruptă a sistemelor SIIMAN. Acest 
segment al INTRAMAN va trebui să fie 
încorporat în toate componentele SIIMAN. 
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Fig. 2 - Infrastructura Globală de Securitate 
 

2. Sisteme informatice funcţionale 
(SIF) vor asigura servicii specializate de 
tehnologie a informaţiilor în domenii 
funcţionale ale MApN (ducerea acţiunilor 
militare; sprijinul acţiunilor militare;  
informaţii (lb. eng. – „intelligence”);   
modelare, simulare, instruire; sisteme de 
armament; învăţământ) precum şi 
interoperabilitatea şi compatibilitatea între 
sisteme şi în cadrul acestora prin 
exploatarea serviciilor de reţea şi 
aplicaţiilor informatice comune. Sistemele 
informatice din compunerea SIF vor fi: 

2.1. Sistemul Informatic Întrunit C4I 
(SC4I) – va încorpora aplicaţii de 
planificare, conducere şi executare a 
operaţiilor militare, asigurând o gamă largă 
de aplicaţii pentru: automatizarea,  
colectarea, transmiterea, procesarea,  
stocarea, lucrul colaborativ şi afişarea 
datelor. SC4I va fi sistemul computerizat 
al MApN pentru funcţiile strategice, 
operative şi tactice de comandă şi control. 

El  va încorpora toate subsistemele C4I de 
la nivel strategic, operativ şi tactic pentru 
toate categoriile de forţe şi va ajuta 
comandanţii în estimarea promptă şi 
sincronă, necesară pentru a planifica, 
executa şi sincroniza acţiunile forţelor 
aeriene, terestre, maritime şi pentru 
operaţiuni speciale în cadrul operaţiunilor 
militare. Va furniza o imagine comună prin 
corelarea şi însumarea  datelor de la 
senzori şi surse de informaţii multiple, 
pentru a asigura luptătorii cu informaţiile 
necesare pentru a fi în măsură să acţioneze 
sau reacţioneze decisiv. Comandanţii de 
arme întrunite, prin intermediul acestui 
sistem, pot conduce unităţi dispersate, 
recepţiona cu acurateţe rapoartele de la 
subordonaţi şi informaţiile din câmpul de 
luptă, şi  pot executa manevra de forţe şi 
mijloace mult mai rapid. SC4I va asigura 
comandanţii cu un instrument de generare, 
recepţionare, partajare şi folosire a 
informaţiei în mod securizat, ce va permite 
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o mai mare flexibilitate şi interoperabilitate 
cu alte sisteme informatice din SIIMAN.  

2.2. Sistemul Informatic de Sprijin al 
Acţiunilor Militare (SISAM) – va oferi o 
imagine completă şi integrată privind 
suportul sau sprijinul acţiunilor de luptă 
către forţele luptătoare. Va furniza 
comandaţilor spre analiză informaţii 
privind sprijinul acţiunilor de luptă şi 
situaţia acestora de la baze de date 
distribuite. Sistemul va sprijini toate fazele 
operaţiunilor, cum ar fi activităţile de: 
monitorizare, planificare şi execuţie a 
mobilizării, concentrare, desfăşurare, 
angajarea luptei, sprijin, manevră, 
înlocuirea forţelor. Acest sistem trebuie să 
fie unul din clasa Enterprise Resourse 
Planning (ERP), iar funcţiunile tipice pe 
care le va asigura vor fi:  

 gestionarea resurselor de 
logistică: 

 gestionarea resurselor umane; 
 gestionarea resurselor 

financiare;  
 asistarea luării deciziilor 

pentru misiunile de sprijin ale 
acţiunilor militare (lb. eng. 
Decision Support); 

 asistarea activităţilor curente 
pentru luarea deciziilor. 

2.3. Sistemul Informatic de 
Informaţii al Apărării (SIA) – va asigura, 
între anumite limite, un mediu integrat 
pentru utilizatorii SIIMAN, care 
îndeplinesc funcţiuni identice din punct de 
vedere al informaţiilor, de la nivel strategic 
la nivel tactic. Informaţiile puse la 
dispoziţie în SIIMAN de către acest sistem 
nu trebuie să deconspire locaţia bazelor de 
date ale acestuia. Aceste informaţii pot fi 
într-o bază de date singulară şi/sau pe 
computere diferite izolate fizic, care fac 
parte din reţele exploatate şi administrate 
de structuri diferite. 

2.4. Sistemul Informatic de 
Modelare, Simulare (SISMIM) – va 
asigura un mediu informatic integrat 

pentru reprezentarea realistă a mediului 
militar real, pentru activităţi de ducere a 
acţiunilor militare, de management al 
crizei, menţinerea păcii, cu luarea în 
considerare a interacţiunilor cu 
organizaţiile şi autorităţile civile. Acest 
sistem va trebui să permită antrenarea 
personalului din locaţiile de dispunere a 
acestora şi să ofere posibilitatea 
interacţiunii integrate a tuturor categoriilor 
de forţe armate în acest mediu de simulare, 
inclusiv cu participarea statelor  majore de 
la nivel naţional şi/sau cu cele partenere 
NATO. Acesta va fi o combinaţie de 
exerciţii asistate de calculator (CAX), 
simulatoare de armamente şi instrumente 
pentru a sprijinii o diversitate de aplicaţii 
militare care includ instrucţia la material, 
executarea de misiuni, analiza fluxului 
acţiunii, revizuirea misiunii, într-o astfel de 
manieră care să imite cât mai fidel mediul 
de operaţii real.  

2.5. Sisteme de armament (SISARM) 
– vor reprezenta acele sisteme care, deşi 
vor avea o aplicabilitate specializată în 
cadrul operaţiilor militare, vor trebui să 
poată interpreta şi folosi în aceeaşi manieră 
datele preluate (furnizate) de la sistemele 
(sistemelor) informatice din SIIMAN şi să 
poată funcţiona conjugat cu celelalte 
sisteme de armament.  

2.6. Sistemul Informatic de Asistare a 
Învăţământului Militar (SIMIL) – va 
asigura cu sisteme informatice 
(laboratoare, învăţământ electronic de la 
distanţă etc.) procesele educaţionale de 
formare şi procesele de instruire şi 
perfecţionare din cadrul instituţiilor de 
învăţământ militare (colegii, învăţământ 
universitar şi postuniversitar) şi al 
centrelor de competenţă. Acest sistem va 
asigura atât pregătirea viitorilor utilizatori 
din cadrul SIIMAN, cât şi specializarea 
personalului ce administrează echipamentele 
şi sistemele ce ţin de tehnologia 
informaţiei, din centrele de management 
ale SIIMAN, folosindu-se instrumente 
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electronice precum învăţământul electronic 
de la distanţă sau centre de competenţă  ce 
vor fi dotate inclusiv cu laboratoare de 
instruire mobile.  

3. Reţeaua Publică a MApN - 
INTERMAN va asigura informaţii de 
interes public utilizatorilor din Internet 
referitoare la activităţile desfăşurate în 
cadrul MApN şi va oferi următoarele 
servicii: 

•  WWW inclusiv comerţ electronic 
(E-licitaţie); 

• aplicaţii E-goverment; 
•  e-mail; 
• transfer de fişiere. 

Reţeaua privată a SIIMAN şi Reţeaua 
publică a SIIMAN vor fi separate fizic. 

 
Perspective de evoluţie  SIIMAN 
Evoluţia SIIMAN în viitor trebuie 

privită prin prisma evoluţiei celor trei 
componente ale sale: INTRAMAN, SIF şi 
INTERMAN. 

Dezvoltarea fiecărei componente va 
trebui să se armonizeze cu implementarea 
obiectivelor forţei - FG, EG -, prioritare 
pentru Armata României, odată cu intrarea 
să în NATO. 

Va trebui ca, în afara fondurilor 
alocate de la buget pentru îndeplinirea 
obligaţiilor asumate fata de NATO pe linia 
obiectivelor forţei, să identificam şi alte 
surse de finanţare (FMF de exemplu), 
pentru dezvoltarea infrastructurii şi a 
subsistemelor din SIF, care să determine 
evoluţia SIIMAN. 

Arhitectura tehnica a SIIMAN va 
trebui să respecte cerinţele impuse prin 
NC3TA (NATO C3 Technical Architecture) 
pentru a asigura compatibilitatea 
echipamentelor şi interoperabilitatea. 

Totodată va trebui ca subsistemele 
implementate din cadrul SIIMAN să fie 
interoperabile între ele, cu cele ale 
administraţiei publice, precum şi cu 
sistemele NATO corespondente. 

 

Dezvoltarea INTRAMAN 
Reţeaua de date privată a M.Ap.N. va 

trebui să cunoască o dezvoltare importantă, 
prin creşterea numărului de site-uri 
conectate, acordând prioritate maximă 
structurilor care se operaţionalizează, în 
conformitate cu Forţa Obiectiv 2007. Site-
urile vor trebui să respecte standardele de 
cablare structurată, de dotare cu 
echipamente şi cerinţele de securitate, 
pentru a putea accesa serviciile puse la 
dispoziţie în reţea.  

Extinderea reţelei şi a serviciilor 
oferite va determina necesitatea creării de 
noi Centre de Management Zonale şi 
Locale care vor prelua o parte din sarcinile 
de management şi vor furniza servicii de 
date reţelelor arondate. Amplasarea acestor 
centre se va stabili de comun acord cu 
responsabilii cu dezvoltarea Reţelei de 
Transmisiuni Permanente, astfel încât 
nodul RTP corespunzător să fie suficient 
de puternic ca să furnizeze un flux de 
dimensiunea necesară funcţionarii 
centrului de management. 

Vor fi implementate servicii de 
securitate utilizând infrastructura de chei 
publice PKI, servicii de mesagerie 
formatată, respectând cerinţele impuse de 
NATO în unul dintre obiectivele forţei. 

Serviciul de lucru colaborativ 
(workflow) şi management documente 
trebuie să facă parte obligatoriu dintre 
serviciile implementate, pentru a putea 
simplifica fluxul de documente, a reduce 
birocraţia şi a minimiza circulaţia 
documentelor hard, într-o primă fază în 
cadrul SMG. 

Introducerea serviciilor de 
management şi mentenanţă reţea devine o 
necesitate stringentă în contextul 
administrării centralizate a INTRAMAN.  
Această acţiune va necesita oameni 
pregătiţi în centrele de management şi în 
special în centrul principal de la COSI, cât 
şi instrumente specializate de management 
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şi de monitorizare. Pregătirea personalului 
supercalificat de administrare şi 
achiziţionarea instrumentelor software 
adecvate vor constitui priorităţi în 
dezvoltarea INTRAMAN.  

Trebuie investit în instruirea 
personalului, căci în spatele INTRAMAN-
ului trebuie să stea o echipă foarte bine 
pregătită care să asigure buna funcţionare a 
sa, în contextul în care societatea civilă 
plăteşte mult mai bine astfel de specialişti. 

Sistemele de operare de reţea (SO) 
evoluează într-un ritm foarte rapid, şi 
uneori se ajunge la situaţia în care nu se 
mai dezvoltă acel SO. Soluţia este 
migrarea la SO care îl înlocuieşte. S-a 
făcut migrarea SO de reţea de la Windows 
NT la Windows 2000. Un lucru este cert: 
migrarea de la W2000 la W2003 este mult 
mai simplă decât cea de la WNT la 
W2000, care a marcat o transformare 
majoră, de principii şi concepte. Aceasta 
este soluţia pe care o vom acredita din 
punct de vedere al securităţii şi pe care o 
vom dezvolta în continuare. 

Trecerea la un SO mai performant 
implică utilizarea unor echipamente mai 
puternice, cu capabilităţi sporite, care se 
pot obţine prin upgrade-area vechilor 
echipamente sau, uneori, prin înlocuirea 
acestora. Upgrade-ul sau înlocuirea 
echipamentelor active de reţea (routere, 
switch-uri sau servere) vor fi determinate 
nu doar de schimbarea SO de reţea, ci şi de 
necesităţile de creştere a performanţelor, în 
contextul creşterii numărului de utilizatori, 
a numărului de aplicaţii de reţea precum şi 
a numărului de documente care circulă în 
reţea. Echipamentele care vor încetini 
traficul, unde reţeaua se “gâtuie”, vor 
trebui înlocuite cu altele mai performante. 
Dezvoltarea de noi tehnologii va necesita, 
de asemenea, înlocuiri de echipamente. 

Vor trebui implementate soluţii de 
backup şi disaster recovery solicitate în 
mod expres prin unul din obiectivele forţei 
impuse de NATO. Aceasta va necesita 
implementarea de concepte moderne de 
clustere de servere, cu posibilităţi de 
procesare redundante, cu mecanisme  de 
SAN (Storage Area Network) şi 
mecanisme de fiabilizare pentru a putea 
minimiza riscul pierderii datelor. 

Administrarea centralizată a  
INTRAMAN este o opţiune aproape 
obligatorie, în contextul în care procesele 
sunt din ce în ce mai complexe, necesită 
oameni supercalificaţi şi foarte bine 
retribuiţi, deci mai puţini la număr, iar 
instrumentele de monitorizare şi 
administrare sunt din ce în ce mai 
puternice şi mai complexe (e adevărat şi 
costisitoare). Este evident faptul că o parte 
din drepturi vor fi delegate 
administratorilor din centrele zonale şi 
locale de management, în funcţie de 
politica de management adoptată şi de 
cerinţele de securitate ale sistemului. Deci 
nu va fi probabil o politica de administrare 
supercentralizată, dar va fi suficient de 
centralizată pentru a stăpâni procesele din 
centrul principal de management. Se va  
acorda atâta libertate cât să nu fie încetinite 
procesele din pricina unor proceduri 
greoaie datorate centralizării excesive. 

Perfecţionarea unor astfel de 
administratori va necesita investiţii în 
instruire la firmele specializate, pentru 
însuşirea sistemelor de operare de reţea 
precum şi a procedurilor de administrare 
centralizată a reţelelor. 

Şi pentru ca toate aceste îmbunătăţiri 
să funcţioneze perfect, este necesară 
crearea unui backbone de fibra optică în 
tehnologie Gigabit Ethernet, între 
principalele noduri din reţeaua 
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metropolitană (M100-UNAp-DT1-DT2-
Băneasa-Baloteşti), care să permită viteze 
suficient de mari pentru ca procesele de 
sistem, de administrare , să nu încetinească 
procesele utilizator. În plus, acest 
backbone va oferi posibilităţi multiple de 
dezvoltare în viitor fără a necesita noi 
investiţii. 

În această perioadă se desfăşoară 
activităţi legate de acreditarea de securitate 
a INTRAMAN din localul M100, în 
paralel cu acreditarea reţelelor care sunt 
conectate la aceasta. În prima etapă se va 
acredita reţeaua INTRAMAN pentru 
nivelul secret de serviciu şi se va avea în 
vedere în faza a doua, acreditarea la un 
nivel de secret superior. 

 
Dezvoltarea  INTERMAN 
Creşterea numărului de utilizatori şi a 

cantităţii de informaţie din Internet impune 
o creştere a calităţii serviciilor oferite de 
reţeaua INTRAMAN prin : 

- creşterea lărgimii de bandă; anul 
acesta a fost dublată de la 0,5Mbps la 1 
Mbps, dar în perspectivă apreciem o nouă 
dublare la 2 Mbps; 

- upgrade-area / înlocuirea activelor de 
reţea (routere, switch-uri), acolo unde se 
constată gâtuiri ale traficului; 

- achiziţionarea de instrumente de 
protecţie de tip: antispam, IDS, antivirus, 
firewall, care să asigure funcţionarea 
sigura a reţelei; 

- înlocuirea soluţiilor vechi de 
conectare cu alte soluţii de viteză mai mare 
şi mai fiabile; 

- contractare a unui serviciu cu un 
distribuitor de serviciu unic care ar asigura 
avantaje multiple. 

SIIMAN constituie proiectul cadru 
pentru toate sistemele informatice din 
Armata României, iar implementarea 
graduală va necesita, în timp, şi unele 
modificări de structuri organizatorice. De 
asemenea, implementarea obiectivelor 
NATO  trebuie făcută în concordanţă cu 
cerinţele SIIMAN, dar respectând în 
acelaşi timp standardele şi recomandările 
NATO pentru a putea interfaţa unele 
subsisteme naţionale ale altor armate 
membre NATO, dar şi cu cele care 
operează la nivelul Alianţei. 

SIIMAN se va interfaţa şi cu alte 
sisteme informatice din administraţia 
publică naţională gestionate de alte 
structuri guvernamentale, ministere sau 
agenţii în baza unor planuri şi acorduri 
decise prin Consiliul Superior de Apărare a 
Ţării. 

Un rol deosebit îl va avea şi 
componenta educaţională, astfel încât 
sistemul educaţional militar bazat pe 
principiile iniţiativei ADL va trebui 
dezvoltat respectând cerinţele şi impunerile 
generale SIIMAN pentru a îndeplini 
obiectivul central „oriunde şi oricând”, dar 
în condiţii maxime de securitate şi 
confidenţialitate. În acest sens, SIIMAN 
este conceput a fi complet interoperabil în 
cadrul alianţei, astfel, implicit, proiectul 
ADL pentru armata României va fi 
complet interoperabil cu cel al altor 
instituţii de învăţământ şi centre de 
simulare din alte ţări membre NATO.
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A OPPORTUNITY FOR THE BIG MIDDLE EAST 
 

UNE CHANCE POUR LE GRAND MOYEN ORIENT 
 

General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

Vu du ciel, d’une altitude de vol de 10.000 km de notre BAC 1-11 de la Companie aérienne 
ROMAVIA, l’espace de Moyen Orient semble une région austère, oublie par Dieu, ou construit d’une 
manière qui peut frapper, impressionner, effrayer. Un immense désert qu’on peut voir, des hautes 
montagnes, sans végétation, fourmillées de vallées austères, sans un coin de foret ou avec quelques 
files d’herbe rougeâtre, poussiéreuse, pétrifiée sous le soleil brûlant. Sauf quelques exceptions – les 
oasis de pétrole du Glof, c'est-à-dire d’Irak, Iran, Arabie Saoudite, Kuweit et Asie Centrale –, tout 
semble un espace de faille entre le Continent et l’Océan, avec les hauts montagnes, la pierre et des 
sables. Par ci par la, quelqu’un très petit village fait son faible apparition, grimpé sur l’abrupt, abîmé 
en dépressions ou au long d’un fil d’eau. La Valée d’Euphrate, eu Irak, avec un système des canaux 
vieux de 4.000 d’années, d’un temps ou Mésopotamie créait l’une de plus grandes civilisation 
d’Antiquité, mais en Afghanistan, l’Amou-daria et la Valée d’un rivière étrange, Kusch, perdu parmi 
les chaînes montagneuses, restent comme les terres qui les abrite et comme les hommes qui vivent sur 
ces endroits: pauvres et austères. Et leur manière de vivre primitive et effrayante. Les tribus 
d’Afghanistan sont des ennemies depuis toujours – et personne ne sait précis de quoi et pour quoi – et 
notre monde très civilisé n’a pas eu ni le temps, ni la patience, ni la volonté pour comprendre ce qu’y 
se passe. Mais, maintes fois quand les intérêts ont le demandaient, on n’a pas hésité a frapper ces 
hommes et leurs terres austères, bien que le Dieu l’en aurait fait assez… Toutes les interventions, 
jusqu’ici, n’ont pas fait autre chose que celui de éloigner ces terres de monde civilisé et de le crisper 
dans leur civilisation de plus en plus pauvre, désuète et isolée…     

 
u mici excepţii, Orientul Mijlociu 
a rămas încremenit în mantia sa 

de odinioară, din Evul Mediu, deşi petrolul 
care musteşte în Golful Persic şi în zonele 
adiacente, în Asia Centrală şi în Iran ar fi 
putut să aducă nu numai câţiva dolari la 
câteva căpetenii, ci şi bunăstare, linişte şi 
un alt mod, mai puţin agresiv, de 
exprimare a valorilor şi intereselor acestui 
miez de lume. Din păcate, numeroasele 
războaie au făcut ravagii, iar tensiunile 
încă nu s-au stins.  

Acum, în acest început de secol şi de 
mileniu, lucrurile stau, oare, altfel? Oare, 
când se vor sfârşi toate acestea? Când va fi 
pacificat şi adus în rândul lumii Orientul 
Mijlociu? A întins lumea civilizată, la 
acest început de mileniu, o mână 
Orientului Mijlociu sau, denumindu-l 
Marele Orient Mijlociu, această lume 
doreşte şi altceva de la acest pilon fierbinte 
de lume? Altceva ce?    

Sunt întrebări fireşti, pe care oricine 
ajunge pe aceste tărâmuri şi le pune. 

C
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Răspunsurile nu sunt însă simple. Şi nici 
nu pot fi. Petrolul, dintr-un dar pentru unii, 
a devenit un blestem pentru alţii, iar 
spaţiile imense dintre heartland-ul 
eurasiatic şi ocean s-au transformat şi ele 
în ceea ce a fost posibil: unele, în tărâm de 
dispute pentru transportul hidrocarburilor, 
altele în zone de falii strategice, altele în 
fief-uri ale reţelelor şi organizaţiilor 
teroriste sau ale fundamentalismului 
islamic. Aceste bătălii se duc atât între mai 
marile sau mai micile puteri ale lumii – 
chiar dacă ultima expresie a unei asemenea 
confruntări îmbracă forma reală sau 
cameleonică a parteneriatelor strategice 
dintre tot felul de entităţi, de organisme, 
organizaţii, corporaţii, alianţe, unităţi şi 
uniuni de state sau de instituţii 
transfrontaliere  –, cât şi între numeroasele 
entităţi şi facţiuni din această lume 
islamică, greu de înţeles şi acceptat. 
Ziarista Oriana Fallaci, astăzi în vârstă de 
73 de ani, scrie, după 11 septembrie 2001, 
un teribil roman „Turbarea şi Orgoliul“, 
vândut în peste un milion de exemplare 
numai în Italia, în care condamnă virulent 
nu doar islamismul, pe care-l consideră 
agresiv, primitiv, turbat şi răzbunător, ci şi 
civilizaţia occidentală, care nu a fost şi nu 
este suficient de dură cu această lume 
criminală. Ea revine cu o altă carte care 
radiografiază necruţător islamul, în urma 
atentatelor de la Madrid, din 11 martie 
2004, intitulată „Forţa raţiunii“. Într-un 
articol publicat în „Corriere della Sera“ ea 
arată că romanul  „Turbarea şi Orgoliul“ a 
creat un sentiment foarte puternic de 
indignare, întrucât, în opinia ei, Europa 
devine din ce în ce mai mult o provincie a 
islamului, o colonie a islamului, Italia fiind 
un avanpost al acestei provincii, un 
fundament al acestei colonii.1 „A gândi că 
există un Islam bun şi un Islam rău este 
împotriva raţiunii“, precizează ea. Oriana 

                                                
1 http://www.liberation.fr/page.php? Article = 
196761. 

Fallaci acuză Biserica catolică pentru că 
este prea slabă în raport cu lumea 
musulmană. Tezele sale au fost bine 
primite de către Liga de Nord din Italia, 
condusă de Umberto Bosi, un aliat al 
guvernului lui Silvio Berlusconi. Un grup 
de militanţi din această Ligă a făcut o 
lectură publică a unor pasaje din cartea 
„Forţa raţiunii“, în faţa catedralei din 
Milano, în timpul unei slujbe.  

Desigur, Oriana Fallaci cunoaşte bine 
lumea islamului, întrucât a scris mult 
despre această lume, realizând, între altele, 
o serie de interviuri cu personalităţi de 
mare anvergură din această lume, însă, 
cancerul, vârsta şi acţiunile teroriste din 
ultimii ani i-au creat un puternic sentiment 
de aversiune pe care, talentata scriitoare, îl 
exprimă în modul cel mai convingător.  

Nu încape nici o îndoială că există 
mari probleme în lumea islamică şi, 
îndeosebi, în spaţiul Orientului Mijlociu, 
fie el şi Extins. Această „extensie“ vizează, 
desigur, componenta musulmană a Asiei 
Centrale, zona uigurilor din China, adică 
provincia Xianjiang, Pakistanul, Kaşmirul 
şi chiar o parte însemnată a Asiei de Sud-
Est. De asemenea, spre Vest, ea cuprinde 
nu numai ţărmul sudic al Mediteranei, ci şi 
o parte din Balcanii Vestici şi din partea 
estică a continentului african (Algeria, 
Egipt, Somalia etc.). Dar toate aceste zone 
nu sunt nici unitare, nici uşor de analizat şi 
de influenţat, întrucât fac parte din ţări 
diferite, din mentalităţi diferite şi chiar din 
lumi diferite. De aceea, Marele Orient 
Mijlociu trebuie analizat şi transformat 
(ajutat să se transforme), în primul rând, 
prin reperele sale cele mai importante, prin 
punctele-cheie, prin nucleele care iradiază 
stabilitate sau instabilitate, concordie sau 
conflictualitate. 

Deocamdată, în viziunea comunităţii 
internaţionale se află nucleele care 
generează crize, tensiuni, conflicte şi chiar 
războaie, dintre care cele mai importante 
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sunt Irakul, Afghanistanul şi orientul 
apropiat (conflictul israeliano-palestinian). 

Noua maieutică a unui ţinut cu o 
veche istorie: Irakul 

Irakul este o ţară relativ mare, cu o 
suprafaţă de 435.032 km2, o populaţie de 
peste 25 milioane locuitori (25.374.000, în 
iulie 2004) şi o istorie impresionantă. 
Suprafaţa Irakului include vechea Asirie, 
situată cândva în nordul Irakului de azi, şi 
anume în zona piemontană, zona Munţilor 
Kurdistanului, munţi înalţi, de peste 3600 
de metri, zona Mesopotamiei, una dintre 
cele mai fertile câmpii ale antichităţii, 
leagăn al civilizaţiei sumeriene şi, 
bineînţeles, o zonă deşertică, situată la vest 
de Eufrat, lipsită de localităţi şi resurse. Nu 
departe de tabăra Batalionului 20 
Infanterie „Scorpionii Negri“ de la 
Nasiriya, de pe aeroportul Talil, se află 
ruinele complexului ziggurat (piramide, 
templu în trepte) şi templele satelit, ale 
celui mai vechi oraş-stat din lume, Uruk 
(4500-3250 î.H.). Nu departe de aici, 
veghează, neclintit în ruinele sale, deşertul 
din nisipuri şi deşertul din sufletele 
oamenilor, Babilonul. Babilonul de ieri, 
dintr-un sfârşit de epocă istorică, Balionul 
de azi, dintr-un început de mileniu auster şi 
asimetric. Civilizaţia de odinioară începuse 
cu acele aşezări-ciorchini, condiţionate de 
câmpia Mesopotamiei şi de sistemele de 
irigaţii. Un ciorchine cuprindea 2500-4000 
de oameni, se întindea pe zeci de hectare, 
de-a lungul canalelor naturale ale 
Eufratului. Aceste canale se desfăşurau pe 
o distanţă de câţiva km de fluviu.  

Cetăţile akadiene din nord şi templele 
ziggurat sunt acum în mare parte acoperite 
de nisipuri. Ici-acolo, se mai zăreşte câte o 
ruină, care aminteşte, cui are răbdarea să 
descifreze ruine şi simboluri, de dramele şi 
strălucirile unor vremuri apuse. Doar 
sistemele de irigaţii din câmpia 
mesopotamiană s-au dezvoltat, cuprinzând, 
azi, canale magistrale betonate, pe zeci de 

kilometri, baraje şi tot felul de 
hidroamelioraţii. Aici se află concentrate 
trei pătrimi din teritoriile cultivabile ale 
ţării.  

Dar importanţa Irakului nu constă, în 
zilele noastre, în aceste realităţi venite 
parcă dintr-o altă lume, ci în uriaşele 
rezerve de petrol de aici (Irakul ocupă 
locul 2 în lume, având o producţie de 16 
miliarde tone de petrol şi 3100 miliarde m3 
de gaze naturale) şi în poziţia strategică 
cheie pe care o are în cadrul Orientului 
Mijlociu şi îndeosebi în arealul a ceea ce 
lumea civilizată numeşte din ce în ce mai 
mult, justificat sau nu, Orientul Mijlociu 
Extins sau Marele Orient Mijlociu. Vecinii 
săi (Iran, Turcia, Siria, Arabia Saudită, 
Kuweit) sunt, toţi, ţări foarte importante în 
fizionomia geopolitică şi geostrategică a 
Orientului Mijlociu. Iranul şi Turcia sunt 
considerate două ţări fanion în procesul de 
modernizare a islamului, ambele sperând, 
după cum afirmă Alexandru Adler în 
cartea sa „Voiaj în inima unui Orient 
complex“, să se integreze modernismului 
democratic, în timp ce drumul Irakului 
spre o astfel de modernitate s-a izbit, în 
deceniile anterioare, de o dictatură teribilă, 
de un război de 8 ani cu Irakul şi, acum, de 
un război sângeros în care gherilele lui 
Abou Moussab al-Zarqaui şi teroriştii lui 
Osama ben Laden fac zilnic zeci de 
victime din rândul populaţiei irakiene, 
îndeosebi în triunghiul morţii (Bagdad, 
Faluja, Tikrit) şi chiar din rândul 
militarilor Coaliţiei (1935 militari ucişi din 
rândul celor 147.000 de militari americani 
care se află, la ora actuală, în Irak), dar şi 
din rândul contingentelor ţărilor coaliţiei 
care participă la faza a IV-a de stabilitate şi 
reconstrucţie din această ţară. De 
asemenea, au fost ucişi peste 66 de 
jurnalişti şi colaboratori media, majoritatea 
irakieni, de la începutul războiului, din 
martie 2003.  

Atacurile-capcană sunt frecvente, 
îndeosebi în Bagdad, dar şi în alte zone. În 
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sud, la Nasiriya şi la Bashra, ele nu au 
aceeaşi intensitate, dar nu lipsesc. Din când 
în când, mai cade, în apropierea taberelor, 
câte o bombă de aruncător sau se 
declanşează câte o încărcătură explozivă. 
Aceste trageri nu sunt dirijate, nu au efecte 
importante, nici măcar psihologice, 
întrucât militarii coaliţiei s-au obişnuit deja 
cu ele. De altfel, cel puţin la Bashra 
(Basrah), s-au găsit şi soluţii pentru 
protecţia forţelor, în eventualitatea în care 
astfel de bombe ar cădea în incinta 
taberelor. Corturile şi containerele sunt 
acoperite cu un fel de copertine-cupole 
dintr-un material ondulat, care oferă 
suficientă protecţie împotriva unor astfel 
de mijloace.  

Participarea Armatei României la forţa 
de stabilitate din Irak este remarcabilă şi 
bine primită de către membrii coaliţiei şi 
chiar de către populaţie. Românii au în Irak 
866 de oameni. La Bagdad, se află 28 de 
oameni, dintre care 11 fac parte dintr-un 
detaşament medical care asigură asistenţă 
deţinuţilor irakieni din închisoarea Abu 
Ghraib, situată la 20 km nord de Bagdad, 
spre Faluja, în care se află în jur de 25.000 
de deţinuţi, alţi 9 români fac parte din 
Spitalul Militar de Campanie american de 
la Buca, 6 ofiţeri lucrează în statul major, 
iar 2 fac parte din personalul intell. Alţi 9 
militari (personal de stat major) se află la 
Comandamentul Diviziei Multinaţionale 
Sud-Est, din Bashra (Basrah), 9 la 
Comandamentul Brigăzii Întrunite din 
Nasiriya, 15 la Comandamentul Diviziei 
Multinaţionale Centru-Sud, de la Ad 
Diwaniah, dintre care 5 fac parte din 
echipa RO NIC.  

Batalionul 20 Infanterie Uşoară 
„Scorpionii Negri“, cu un efectiv de 405 
oameni, o companie din Batalionul 265 
Poliţie Militară, cu 100 de oameni, un 
detaşament de geniu din Batalionul 96 
Geniu, cu 149 oameni, şi un detaşament 
special de informaţii cu 51 de oameni, 
participă la Operaţia „Antica Babilonia“ 

din zona Nasiriya, Hillah, Diwaniah, în 
timp ce o companie din Batalionul 26 
Infanterie „Scorpionii Roşii“ se aflau, la 
sfârşitul lunii septembrie 2005 (se află şi 
acum) la Bashra, în cadrul operaţiei 
UNAMI (Forţa de Protecţie a Misiunii 
ONU în Irak). 

Misiunile militarilor din cadrul 
Batalionului 20 Infanterie (acest batalion 
se află la prima lui misiune, ca unitate, 
într-un teatru, dar 19 % dintre militari au 
mai participat la astfel de misiuni) sunt 
complexe şi foarte diversificate. Militarii 
batalionului efectuează acţiuni de 
cercetare, de pază şi de interceptare sau de 
blocare a unor puncte critice, de scotocire a 
unor raioane, de patrulare, de escortă, de 
efectuare a controlului în puncte obligatorii 
de trecere, de pază a taberelor, de asigurare 
a protecţiei unor echipe care neutralizează 
muniţia neexplodată, precum şi de 
antrenare a militarilor irakieni din 
subunităţile OSG (Operational Suport 
Group). Practic, militarii batalionului 
îndeplinesc aproape toate misiunile 
(desigur, la nivel batalion) specifice 
operaţiilor de stabilitate. Sunt, de fapt, 
operaţii de stabilizare, întrucât, în Irak, 
chiar şi după referendum-ul care a aprobat 
Constituţia, e încă o cale lungă. Şi le 
îndeplinesc foarte bine, de vreme ce toată 
lumea este pe deplin mulţumită de prestaţia 
lor viguroasă. Până acum, au avut de-a 
face cu unele situaţii dificile, dar s-au 
comportat foarte bine. Chiar în momentele 
în care ne aflam noi în tabără, undeva, în 
apropiere, au căzut două bombe de 
aruncător. Nimeni nu s-a panicat. Oricum, 
asemenea acţiuni nu pot avea efect asupra 
taberei. Sunt, probabil, bombe de aruncător 
de 82 mm, trase de la o distanţă nu mai 
mare de 3 km, care nu pot afecta tabăra, 
aceasta fiind foarte bine protejată, atât pe 
orizontală, cât şi pe verticală. E adevărat, 
tot în acea perioadă, s-a întâmplat ceva cu 
un transportor, care s-a răsturnat, dar 
asemenea lucruri se petrec oriunde în 
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tabere cu o asemenea dinamică a 
acţiunilor. Din fericire, nu au fost victime.  

Nici misiunile celor de la poliţia 
militară nu sunt mai uşoare. Ei trebuie să 
protejeze personalităţi militare şi civile, să 
escorteze convoaie militare, să asigure 
securitatea unor obiective militare sau 
civile, să efectueze recunoaşteri pe traseele 
de extracţie, investigaţii specifice poliţiei 
militare, să participe la cercetarea unor 
accidente de circulaţie, la controlul 
traficului rutier, la culegerea de informaţii 
din mediul civil etc.  

Misiunile geniştilor includ aproape tot 
ce ţine de această armă, începând cu cerce-
tarea de geniu, cu construcţia şi repararea 
drumurilor şi podurilor, executarea 
inspecţiilor de nivel la podurile Mabey & 
Johnson şi Bayley şi continuând cu 
construcţia de elemente genistice pentru 
protecţia forţelor (gabioane, 
hescobastioane, elemente Alaska, împrej-
muiri cu sârmă ghimpată sau concertină), 
executarea de misiuni în sprijinul 
populaţiei civile, efectuarea de lucrări în 
bazele coaliţiei sau în cele ale armatei 
irakiene etc.  

O companie de vânători de munte se 
află la Bashra. Ea acţionează în subordinea 
Diviziei Multinaţionale Sud-Est (UK) şi 
execută escorta personalului ONU, 
asigurarea pazei şi apărării locaţiei 
personalului ONU din Bashra, pe inelul 
median, precum şi organizarea unor puncte 
de control al persoanelor şi 
autovehiculelor. Nu ştim exact dacă 
acestea sunt cele mai potrivite misiuni 
pentru şoimii noştri carpatini, dar ei pot să 
înveţe foarte multe lucruri şi dintr-o astfel 
de experienţă, unică în felul ei. 

Chiar dacă misiunile acestea sunt 
departe de ceea ce înseamnă lupta propriu-
zisă, experienţa acumulată de militarii 
noştri în aceste misiuni specifice 
operaţiilor de stabilitate este remarcabilă. 
Ei se comportă foarte bine, iar aprecierile 

celor în subordinea cărora acţionează sunt 
elogioase.  

Irakul nu este încă în măsură să-şi 
asigure, prin forţe proprii, pacea şi 
stabilitatea. Mai mult, aşa cum afirma 
recent preşedintele George Bush, plecarea 
militarilor şi îndeosebi a militarilor 
americani din zonă ar duce la o 
recrudescenţă a fenomenului terorist, la 
consolidarea reţelelor Al-Qaeda şi Zarqaui, 
cufundând această ţară într-un haos care nu 
va mai putea fi gestionat. Recent, 
preşedintele american a salutat participarea 
remarcabilă a irakienilor la referendum-ul 
pentru validarea Constituţiei şi şi-a 
exprimat convingerea că Irakul se află pe 
drumul cel bun. 

De o importanţă cu totul deosebită 
sunt misiunile militarilor din cadrul 
Detaşamentului Special al Direcţiei de 
Informaţii Militare. Ei culeg date şi 
informaţii prin sistemele uman, 
electromagnetic şi de imagine şi le transmit 
în timp oportun (unele, chiar în timp real) 
celor care au atâta nevoie de ele. Deja ei 
aplică primele elemente ale războiului 
bazat pe reţea, iar o astfel de experienţă 
este vitală pentru modernizarea structurilor 
I2SR ale armatei noastre.  

Viitorul Orientului Mijlociu Extins 
depinde, desigur, şi de procesul de 
stabilitate din Irak, dar şi de evoluţia 
situaţiei din Iran şi din celelalte ţări vecine, 
inclusiv din fâşia Gaza, din Siria, din 
Liban, din Arabia Saudită, din Egipt şi din 
întregul Orient Apropiat. Iranul trebuie să 
se întoarcă la negocierile cu Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte programul 
său nuclear, iar Turcia, după cum se ştie, 
îşi intensifică eforturile pentru a se integra 
în comunitatea europeană. Ţările Asiei 
Centrale şi cele din spaţiul caucazian şi-au 
intensificat relaţiile cu Statele Unite şi cu 
Uniunea Europeană, există o prezenţă 
americană remarcabilă în zonă, iar 
parteneriatele strategice dintre Rusia şi 
Statele Unite, dintre Rusia şi China, dintre 
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Statele Unite şi India, dintre Uniunea 
Europeană şi Rusia, dintre Uniunea 
Europeană şi unele ţări islamice etc. strâng 
din ce în ce mai mult în corzi rebelii 
acestui Orient Mijlociu bulversat şi 
însângerat.  

Deşertul imens ascunde însă multe 
mistere şi multe provocări. Deşi localităţile 
sunt rare, munţii arizi, apele puţine şi 
resursele limitate (cu excepţia oazelor de 
petrol şi de gaze din Golf, din Irak, din 
Iran, din Marea Caspică şi din Asia 
Centrală), această fâşie de pământ, care se 
întinde de pe coastele estice ale Africii 
până în zona Kaşmirului şi a regiunii 
chineze Xianjiang, şi chiar până în India şi 
în Asia de Sud-Est, adăposteşte încă multe 
surprize. Unele vin din îndepărtata 
antichitate şi din Evul Mediu (aici au fost 
puternice centre de civilizaţie şi cultură, 
acum apuse), altele se nutresc din 
dezastrele produse de numeroasele 
războaie şi de bătăliile de odinioară pentru 
putere, influenţă şi resurse.  

 
Afghanistan – o civilizaţie de lut şi 

de războaie 
Una dintre victimele bătăliilor dintre 

marile puteri ale lumii este Afghanistanul. 
Această ţară nu are ieşire la mare, iar 
suprafaţa ei de 625.225 km2 o situează în 
rândul ţărilor care ar putea fi importante în 
această zonă. Afghanistanul închide, spre 
sud, Asia Centrală, învecinându-se cu 
Tadjikistanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, 
China, Iranul şi, pe aproape jumătate din 
frontierele sale, spre sud şi sud-est, cu 
Pakistanul. Terenul este muntos şi deşertic. 
Lanţul munţilor Hindu Kush, din nord, 
depăşeşte 7000 de metri (vf. Nowshak 
7485 metri), unele dintre masive fiind 
acoperite de gheţari. Şi la graniţa cu 
Pakistanul, terenul este tot muntos, aici 
existând un singur pas (Khyber, 1067 m) 
care asigura, în antichitate şi evul mediu, 
legătura între Asia Centrală şi India. 
Podişul Ghazni-Kandahar, care se află în 

partea centrală, are o altitudine de peste 
2000 de metri, iar spre nord, la graniţa cu 
statele din Asia Centrală, este traversat de 
fluviul Amudaria. Vegetaţia este foarte 
puţină, iar pădurile ocupă doar 3% din 
suprafaţa ţării.  

Apele sunt puţine şi nesemnificative, 
chiar dacă, primăvara, provoacă inundaţii. 
Fluviul Amudaria străbate 1250 km pe 
teritoriul Afghanistanului, la graniţa cu 
ţările Asiei Centrale, şi se varsă în Lacul 
Aral, iar râul Kabul, un afluent al 
Indusului, nu aduce nici prea multă 
vegetaţie, nici prea multă apă în deşertul 
ars de soare şi lipsit de livezi. Probabil, 
Afghanistanul, ca şi alte suprafeţe din 
zonă, a fost cândva un adânc de mare, de 
vreme ce tot pământul este crestat şi 
vălurit, ar resursele sunt reduse. Practic, el 
nu are nici o importanţă geostrategică, în 
afară, poate, de aceea că pe aici ar putea să 
treacă o conductă de petrol şi una de gaze 
naturale care să transporte, prin Pakistan, 
spre Oceanul Indian, resursele energetice 
existente în Asia Centrală. La aceasta se 
adaugă, desigur, şi blestemul care a căzut 
asupra acestei ţări sfâşiate, acela de a fi 
fost, în trecut un spaţiu de trecere de la 
heartland-ul asiatic la rimland-ul sudic al 
marelui continent, precum şi acela de a fi 
devenit, nolens-volens, fief-ul reţelelor Al-
Qaeda. Este însă greu de imaginat cum o 
ţară fără resurse, cu un teren deşertic 
extrem de frământat, cu nesfârşite conflicte 
armate şi războaie între triburi, dar şi cu 
trei războaie duse în secolul al XIX şi al 
XX-lea cu britanicii, precum şi cu 
sovieticii în deceniul opt al secolului 
trecut, ar putea reprezenta o atracţie pentru 
cineva. Şi totuşi... Afghanistanul îşi are 
importanţa lui în marele joc al 
reconfigurării centrelor de putere, în 
confruntarea încă activă dintre heartland şi 
rimland, în punerea în operă a unor 
eventuale noi strategii de îndiguire şi, mai 
ales, în pacificarea Marelui Orient 
Mijlociu. Dar, pentru aceasta, este nevoie 
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ca, mai întâi, Afghanistanul să fie 
pacificat.  

Va fi foarte greu, întrucât filozofia şi 
fizionomia acestui spaţiu se construiesc şi 
se reconstruiesc pe conflicte şi războaie. 
Urmele lor se văd peste tot, atât la Kabul, 
cât şi la Kandahar şi în alte oraşe şi 
localităţi de pământ, uitate de lume la 
începuturile civilizaţiei. Nici britanicii, nici 
sovieticii n-au construit nimic aici. Şi nici 
afghanii. Locuitorii acestei ţări au avut 
grijă doar să se războiască între ei. Nici 
astăzi, triburile nu ştiu foarte exact de ce se 
duşmănesc, dar se duşmănesc. Ştiu doar că 
aşa s-au născut: duşmane. Nimeni nu le-a 
spus de ce, şi nici ele n-au aflat. 

Acum, după înlăturarea talibanilor de 
la putere şi lovirea puternică a reţelelor Al-
Qaeda din zonă, misiunea „Enduring 
Freedom“, condusă de americani, şi 
misiunea ISAF, condusă de NATO, 
încearcă să stabilizeze zona. Recent, au 
fost efectuate alegeri, dar, la sfârşitul lunii 
septembrie, numărătoarea voturilor încă nu 
se terminase, întrucât oamenii au fost 
nevoiţi, mai întâi, să înveţe cum să numere 
aceste voturi. Cei mai mulţi dintre afghani 
nu ştiu carte. Astăzi, copiii lor încearcă, 
totuşi, să înveţe. Şcolile din Kabul sunt în 
corturi, dar acest lucru contează mai puţin. 
Se speră că şcoala va aduce puţină lumină 
şi în sufletele acestor oameni loviţi de 
soartă. 

Condiţiile din Afghanistan sunt dintre 
cele mai grele. Populaţia trăieşte într-un fel 
de case făcute din pământ, fără mobile şi 
alte obiecte necesare traiului decent. O 
parte din populaţie este nomadă, 
deplasându-se cu oile, caprele şi cămilele – 
puţine câte sunt – după soare şi puţina 
vegetaţie de deşert. Cultivă un fel de grâu 
pe care-l lasă în nisip, întrucât nu-l distruge 
nimeni, îl coc pe un fel de tăvi la un foc 
făcut din balegă uscată şi din ciulini de 
deşert. Dar acesta este modul lor de viaţă şi 
nimeni nu s-a gândit vreodată să îl 
schimbe. Chiar şi în Kabul, capitala ţării, 

care are o populaţie de 2.034.000 de 
locuitori, condiţiile de viaţă sunt 
aproximativ aceleaşi. Case de pământ sau 
de cărămidă nearsă suspendate şi 
îngrămădite pe povârnişuri, cu ferestre şi 
uşi primitive, chiar fără geamuri, câteva 
clădiri mai arătoase, străzi baricadate, 
palatul regal şi alte zeci de clădiri ciuruite 
de gloanţe din timpul atâtor războaie...  

România participă la cele două 
misiuni din Afghanistan („Enduring 
Freedom“ şi ISAF) cu 911 militari. În 
tabăra KAF din Kandahar, se află 
Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri“, o 
unitate cu multă experienţă în teatrele de 
operaţii, iar în Camp Julien de la Kabul a 
fost dislocat, pentru perioada alegerilor, 
Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii 
Roşii“, prima unitate românească trimisă în 
acest teatru din Afghanistan, în iunie 2002, 
într-o misiune de luptă. 

Tabăra românească de la Kandahar 
constituie un model de gospodărire, bun 
gust şi bună organizare. Comandantul 
Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri“, 
locotenent-colonelul Vasile Roman, deşi se 
află la prima lui ieşire într-un teatru, are 
multă experienţă militară şi ştie ce face. 
Subordonaţii săi au fost însă în multe 
teatre: în Angola, în Bosnia, în Albania... 
Ei îşi fac cum nu se poate mai bine datoria 
şi aici, în bulversatul şi sfâşiatul 
Afghanistan. Au grijă de securitatea 
întregului perimetru al Bazei Aeriene de la 
Kandahar, patrulează zi şi noapte în zona 
de responsabilitate, cercetează terenul, 
culeg informaţii, monitorizează traficul pe 
comunicaţii, asigură securitatea unor 
convoaie şi a unor echipe speciale etc. De 
dimineaţa până seara şi toată noaptea. 
Douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi 
patru. Colonelul american Kevin C. Owen, 
comandantul Brigăzii 173 Aeropurtate, are 
cuvinte frumoase despre acest batalion, 
una dintre unităţile de elită ale Armatei 
Române şi ale forţei multinaţionale de la 
Camp KAF. E de-ajuns să treci doar în 
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revistă sectorul batalionului, să priveşti 
chipurile oamenilor şi să schimbi câteva 
cuvinte cu ei, pentru a-ţi da seama că ai  
de-a face cu nişte băieţi de ispravă pe care 
nu poţi decât să-i feliciţi şi să le urezi să-şi 
îndeplinească foarte bine misiunile şi să se 
întoarcă sănătoşi acasă... 

În cadrul misiunii ISAF, Batalionul 26 
Infanterie „Scorpionii Roşii“, cu 400 de 
militari, în compunerea căruia se află şi o 
companie americană (subordonată operativ 
batalionului), patrulează în zona de nord a 
ISAF, îndeplineşte misiuni ca forţă de 
reacţie rapidă (valoare pluton, companie), 
cu autosusţinere pentru câteva zile, sub 
TACON Provincial Reconstruction Team, 
şi alte misiuni de asigurare a securităţii, 
adesea, împreună cu armata, poliţia şi 
poliţia de frontieră afghane. 

Detaşamentul „Ana Trening IV“ al 
Statului Major al Forţelor Terestre 
Române, compus din 25 ofiţeri, 7 maiştri 
militari şi 14 subofiţeri, participă efectiv, 
cu Echipa de Instrucţie Mobilă (MTT), la 
instruirea armatei afghane şi, cu Echipa de 
Instrucţie şi Însoţire (ETT), îndeplineşte 
misiuni specifice în cadrul forţelor NATO 
aflate aici.  

Ceilalţi militari din cadrul subunităţii 
de poliţie militară, trimisă în teatru de 
Corpul 4 Armată Teritorial,  Echipa de 
Observare Mobilă II (MOT II) din cadrul 
Batalionului HUMINT îndeplinesc misiuni 
specifice. 

Se aşteaptă ca, după ce va fi 
comunicat rezultatul alegerilor, situaţia să 
se complice, să aibă loc incidente şi tot 
felul de acte violente, dar militarii români 
din tabăra de la Kandahar şi cei din tabăra 
de la Kabul sunt, cumva, optimişti. Ei au 
sesizat că, de data aceasta, în Afghanistan 
începe să se schimbe câte ceva. Pentru 
stabilizarea Asiei Centrale, Asiei de Sus şi 

Orientului Mijlociu Extins, este foarte 
important ca Afghanistanul să-şi găsească 
un echilibru. Să-şi reducă la maximum şi, 
în viitor, chiar să-şi suprime 
conflictualitatea. Or, lucrul aceste nu se 
poate produce de la sine, ci prin schimbări 
substanţiale, care să edifice un nou mod de 
viaţă şi, pornind de aici, o nouă 
mentalitate. Pentru aceasta, este, desigur, 
nevoie de o forţă de stabilizare, dar mai 
ales de investiţii foarte serioase în 
economie şi în educaţie.   

Americanii chiar investesc aici, dar nu 
direct, ci prin guvernatorii şi liderii locali, 
urmărind, pe de o parte, întărirea autorităţii 
acestora şi legitimarea alegerilor şi, pe de 
altă parte, ridicarea economică a regiunii. 
Deja, pe lângă corturile nomazilor, au 
apărut şi primele ziduri ale unor case. S-au 
săpat fântâni, au început să fie realizate 
plantaţii de viţă de vie, pomi fructiferi şi 
alte plante ce pot creşte într-un astfel de 
mediu. Se pare că şi pentru culturile de 
mac şi de canabis, care reprezintă 95 % din 
materia primă pentru fabricarea drogurilor 
care ajung pe piaţa occidentală, există 
comenzi pentru industria farmaceutică. O 
astfel de perspectivă ar putea duce la 
controlul culturilor de mac (din care se 
extrage opiul) al celor de canabis, şi, 
pornind de aici, al reţelelor de traficanţi de 
droguri. 

Cert este că o strategie de ridicare 
economică a Afghanistanului ar fi printre 
puţinele, dacă nu chiar singura, care ar 
asigura controlul conflictualităţii şi, poate, 
pacificarea zonei. Nimeni nu a investit 
până acum în Afghanistan. Dar 
Afghanistanul, ca oricare altă ţară din 
lume, are nevoie de investiţii şi de 
includere în circuitul economic 
internaţional. 
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EVALUATION OF THE LEARNING PROCESS ACCORDING  
TO THE NEW QUALITY STANDARDS 

 
Colonel prof. univ. dr. Benone ANDRONIC 

Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU 
 

This paper highlights the necessity of continuous improvements in the Romanian education 
now, after the Quality National Policy was launched. In our universities it is necessary to eagerly 
implement the new quality management systems ISO 9001: 2001. The work presents the evaluation of 
the training process by the inquiry method. This is a continuos process and it is made with a 
view to better knowing the performances of the learning process. 

Standardele de excelenţă din UE 
reprezintă un model de dezvoltare viitoare 
a universităţilor. Aşa, de exemplu, în 
Marea Britanie există practica folosirii 
examinatorilor externi pentru evaluarea 
studenţilor, practică obligatorie conform 
Codului de Practică al Agenţiei britanice 
pentru Asigurarea Calităţii. Dar în 
România încă nu se aplică acest standard 
de excelenţă. Totuşi, şi la noi există 
interesul pentru participarea examinatorilor 
externi la procesul de evaluare a 
studenţilor şi cursanţilor.  

Aceasta ar da o mai mare încredere 
studenţilor şi cursanţilor în rezultatele 
evaluărilor la care ar participa universitari 
din alte instituţii. Evaluatorii (echipele de 
evaluare) externi (din alte universităţi) au, 
uneori, altă optică şi un alt punct de vedere 
privind clasificarea standardelor 
operaţionale sau de excelenţă. În 
conformitate cu standardele minimale, 

procesul de evaluare certifică însuşirea de 
către studenţi/cursanţi a competenţelor/ 
abilităţilor prevăzute de lege, iar evaluarea 
se desfăşoară întotdeauna echitabil, corect 
şi fiabil.  

În România s-a trecut deja la măsuri 
ferme de asigurare a calităţii în procesul de 
învăţământ, care sunt în concordanţă 
deplină cu politica europeană a calităţii.  

În acest context, este necesară 
îmbunătăţirea continuă a învăţământului 
superior românesc, acum, după ce s-a 
lansat politica naţională pentru calitate. 

În toate universităţile este nevoie de 
implementarea neîntârziată a noului sistem 
de management al calităţii în organizaţii, 
conform SR EN ISO 9001: 2001. 

Se impune ca învăţământul nostru să 
preia ideile directoare ale Grupului de 
Orientare Strategică privind creşterea 
competitivităţii şi calităţii produselor şi 
serviciilor, respectiv a absolvenţilor şi, în 
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primul rînd, a cadrelor didactice. 
În fruntea iniţiativelor pentru 

implementarea politicii europene a calităţii 
pot şi trebuie să stea cadrele didactice, care 
se pot baza şi pe sprijinul societăţii civile, 
reprezentate de asociaţii şi fundaţii de 
profil care au perceput importanţa 
certificării produselor şi serviciilor, dar şi 
pe sprijinul Institutului Român  pentru 
Educaţie şi Calitate Europeană, care are 
scopul de informare, conştientizare şi 
dezvoltare în România a unei culturi 
europene privind calitatea, educaţia, 
protecţia mediului şi consumatorului, 
pentru accelerarea procesului de integrare 
a României. 

Prin adoptarea culturii competitivităţii 
prin calitate, învăţământul poate să aibă un 
aport substanţial în procesul de revenire a 
României la statutul de ţară europeană prin 
intermediul calităţii.  

Se subînţelege că îmbunătăţirea 
continuă constituie un obiectiv permanent 
al instituţiilor superioare de învăţământ, în 
care fiecare cadru didactic şi fiecare 
student urmăresc atingerea acestui 
obiectiv. 

În acest scop este necesară utilizarea 
evaluărilor periodice faţă de criteriile de 
excelenţă stabilite pentru identificarea 
zonelor în care sporirea constantă a 
eficienţei şi eficacităţii procesului de 
învăţământ este într-adevăr posibilă.  

Totodată, se impune educarea şi 
instruirea fiecărui cadru didactic şi fiecărui 
student în metode şi instrumente de 
îmbunătăţire continuă, cum ar fi, de 
exemplu, ciclul PDCA ( Plan, Do, Check, 
Act).  

Fără îndoială că în toate universităţile se 
cer cunoscute şi aplicate principiile 
managementului calităţii, astfel încât 
acestea să funcţioneze cu succes şi să 
şlefuiască adevărate “diamante” atât de 
necesare armatei noastre.  

Pentru universităţile acreditate există 
standarde (standard minimal, standard 

operaţional şi standard de excelenţă). 
Standardele minimale corespund practicii 
bine împământenite în universităţile 
româneşti de stat. Printre acestea există şi 
standarde pentru autoevaluarea universităţilor. 
Toate standardele enumerate ajută 
universităţile să facă progrese notabile în 
spaţiul calităţii, conform standardelor 
operaţionale. Drepturile şi obligaţiile 
studenţilor/cursanţilor trebuie reglementate 
şi făcute publice, iar criteriiile de admitere 
în examene, modalitatea de calcul a mediei 
şi informaţiile privind reexaminarea 
trebuie anunţate încă de la începutul 
cursului respectiv. De asemenea, evaluarea 
trebuie făcută în conformitate cu criteriile 
publicate în prealabil (ele descriu 
performanţa caracteristică pentru notele de 
trecere) şi poate fi contestată de 
student/cursant în faţa unui juriu. 
Standardele şi criteriile de evaluare a 
studenţilor trebuie să fie aplicate constant 
şi echitabil, iar evaluarea studentului să fie 
motivată în faţa sa, pe bază de criterii.  

Noile standarde ale calităţii 
învăţământului universitar cer noi 
concepţii de pregătire şi instruire ale 
ofiţerilor armatei noastre pentru formarea 
liderilor militari şi creşterea interoperabilităţii 
structurilor sale cu armatele statelor 
membre ale NATO. 

Optimizarea procesului de formare şi 
perfecţionare a militarilor noştri reprezintă, 
în acelaşi timp, şi un element esenţial al 
integrării României în UE.  

În acest cadru, evaluarea procesului de 
pregătire a ofiţerilor este un proces 
continuu, ce se face în scopul cunoaşterii 
performanţelor procesului de învăţare din 
Universitatea Naţională de Apărare    
„Carol I”.  

Indicatorii din „Ordinul ministrului 
apărării naţionale privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de autoevaluare a 
stării structurilor militare” ar putea 
constitui o bază de plecare pentru 
evaluarea continuă a procesului de 
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pregătire din Universitatea noastră. 
Evaluarea, în calitate de componentă a 

teoriei generale a educaţiei, este mai mult 
decât o operaţie sau o tehnică, fiind o 
acţiune complexă, un ansamblu de operaţii 
mintale şi acţionale, intelectuale, 
atitudinale şi afective. Ea presupune 
formularea, într-un anumit scop 
determinant, a unor judecăţi asupra valorii 
actului educaţional, implicând utilizarea de 
criterii şi metode clar definite. 

Evaluarea se poate face prin mai multe 
procedee, dar cel mai simplu şi eficace este 
procedeul anchetei standardizate printre 
studenţi asupra percepţiei lor despre 
calitatea procesului de pregătire. Este unul 
dintre procedeele cel mai des întâlnite în 
statele membre ale UE, prin care au fost 
evaluaţi şi studenţii noştri pregătiţi în 
Occident. 

Cu toate acestea, procedeul trebuie să 
fie completat prin acţiuni care să permită 
reacţia imediată asupra insuficienţelor ce 
se manifestă în activităţile de pregătire, 
pentru a preveni disfuncţii sau a corecta 
erorile ce pot să apară în mod inerent. Prin 
acest procedeu s-ar putea înţelege 
organizarea de contacte mai directe şi 
informale între profesori şi studenţi.  

Aceste contacte ar trebui să fie ţinute 
(să aibă loc) cu regularitate, după primele 
conferinţe, atât pentru informarea 
profesorilor asupra eventualelor probleme 
de asimilare a cunoştinţelor din cursurile 
lor, cât şi a studenţilor asupra metodelor de 
predare ale profesorilor. 

În ceea ce-i priveşte pe profesori, 
aceştia ar trebui să înţeleagă, dacă studenţii 
au perceput corect cunoştinţele furnizate, 
dacă există, în cursurile lor sau ale 
conferinţelor ţinute, aspecte greu de înţeles 
(puncte de dificultate) şi să le indice ce 
trebuie să facă imediat pentru o mai bună 
abordare a procesului de formare pe care-l 
desfăşoară.  

Este vorba, deci, în principal, de o 
atitudine pe care noi, cadrele didactice ale 

Universităţii Naţionale de Apărare    
„Carol I”, ar trebui să o adoptăm, dacă 
vrem să ne îndeplinim misiunea ce ne 
revine în raport cu studenţii, în procesul de 
formare a acestora, de realizare a 
obiectivelor didactice ale pregătirii lor. 

Evaluarea prin procedeul anchetei se 
poate face şi asupra altor aspecte cu privire 
directă sau indirectă asupra procesului de 
formare. 

O atenţie aparte trebuie să fie acordată 
interogării raţionale a studenţilor în 
legătură cu elementele care ne interesează. 

Întrebările pe care le formulăm trebuie 
să vizeze aspecte esenţiale ale pregătirii,  
evitând întrebările ce nu au valoare sau 
care, prin răspunsul acordat acestora nu 
contribuie la fixarea clară a diverselor 
responsabilităţi. 

Se mai impune ca evaluarea prin 
procedeul anchetei să contribuie la reglarea 
procesului de învăţământ şi la prevenirea 
apariţiei unor disfuncţionalităţi. Aceasta 
înseamnă că evaluarea prin acest procedeu 
trebuie să fie un instrument de lucru, care 
să furnizeze la timp Secţiei Management 
Educaţional (celulei de evaluare) 
informaţiile necesare, exploatabile într-o 
manieră simplă, pentru a interveni cu 
eficienţă în procesul de învăţământ. 

Aplicarea corectă a procedeului de 
evaluare va avea influenţe majore în 
ameliorarea imaginii noastre de marcă, de 
instituţie cu un proces de pregătire de 
calitate, într-un progres continuu. 

Este, de asemenea, necesar să fie bine 
înţeleasă o condiţie, şi anume păstrarea 
anonimatului asupra celor ce se pronunţă 
în procesul evaluării. În acest fel, studenţii 
vor fi încurajaţi la un "dialog" deschis şi 
sincer asupra perfecţionării procesului lor 
de formare ca adevăraţi profesionişti. 

Evaluarea procesului de învăţământ prin 
procedeul anchetă trebuie să ducă la 
corectarea acestuia şi să cuprindă aspectele 
pe care evaluatorul le urmăreşte. Ancheta 
nu se limitează, deci, numai la aspecte cu 



 
 
 
 
 
 
 

 – 50 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

privire la conţinutul cursurilor şi 
metodologia lor de predare. Studentul 
poate fi întrebat despre logistica didactică 
şi despre aspectele administrative, 
financiare sau tehnice din campusul 
universitar.  

Fiecare aspect supus evaluării 
(anchetat) are beneficiarii lui, care vor 
trebui să analizeze cu atenţie rezultatele 
anchetei şi să le exploateze în interesul 
îmbunătăţirii procesului de învăţământ. 
Fiecare beneficiar este responsabil de 
formularea întrebărilor asupra aspectului 
(procesului) pe care-l gestionează 
(patronează). Cu toate acestea, întrebările 
pot fi formulate şi de către evaluatori din 
Secţia Management Educaţional, dar şi în 
acest caz, aceştia vor supune întrebările 
avizului responsabililor aspectelor 
(proceselor) vizate. Aceştia din urmă, dacă 
consideră necesar, pot formula întrebări 
suplimentare sau pot aduce corecturi unor 
întrebări deja formulate. 

În scopul reglării procesului de 
învăţământ şi prevenirii disfuncţionalităţilor, 
se impune o exploatare corectă a 
rezultatelor evaluării; prin exploatarea 
corectă a rezultatelor înţelegând analiza 
datelor ce rezultă, atât calitativ, cât şi 
cantitativ. Datele cantitative sunt 
importante pentru a putea fixa obiectivele 
procesului de evaluare şi pentru evaluarea, 
cât mai obiectiv posibil, a satisfacţiei 
studenţilor vizavi de cunoştinţele ce se 
predau sau de condiţiile puse la dispoziţie. 

Datele calitative (comentariile) sunt 
importante pentru că ele pot să servească 
drept puncte de plecare (sugestie) în 
acţiunea de ameliorare a procesului de 
învăţământ (dacă obiectivele didactice au 
fost bine stabilite şi sunt realiste). 
Comentariile libere reprezintă opinia celui 
interogat asupra modului cum este 
percepută pregătirea furnizată de instituţia 
de învăţământ şi maniera în care aceasta 
este permanent evaluată. 

Exploatarea datelor, atât cantitative, cât 
şi calitative, trebuie să fie susţinută de 
sistemul tehnic al Secţiei Informatice. 
Utilizarea acestui sistem este necesar 
deoarece sunt preferabile anchetele 
standardizate şi uniformizate la maximum 
posibil.  

Responsabilul aspectelor (proceselor) 
vizate de procedeul de evaluare va trage 
concluziile din exploatarea datelor 
cantitative, cât şi din comentariile 
calitative. 

În esenţă, acest procedeu de evaluare 
reprezintă un feedback important al 
responsabilului aspectului (procesului) 
evaluat de către  beneficiar (studentul sau 
cursantul). 

Din concluziile rezultate, pe termen 
scurt, se pot rapid sesiza posibilităţile de 
ameliorare imediată şi se impune atenţiei 
prevenirea disfuncţionalităţilor prin 
punerea în practică a unor proceduri de 
alarmă. 

Pe termen lung se pot examina liniile de 
forţă ale planului de învăţământ şi se pot 
face sugestii asupra ameliorărilor 
structurale. 

Pe termen scurt şi mediu, în funcţie de 
evoluţia satisfacţiei studentului, se pot 
aduce corecturi obiectivelor generale ale 
procesului de învăţământ, cât şi diverselor 
aspecte ale vieţii studentului în campusul 
universitar. 

După ce concluziile au fost trase, 
studentului trebuie să i se aducă la 
cunoştinţă posibilele răspunsuri din partea 
responsabilului evaluării. Se pot face, de 
asemenea, remarci asupra comentariilor 
exprimate, iar atunci când nu este posibilă 
o acţiune rapidă asupra unor aspecte 
neconvenabile celor întrebaţi, se vor indica 
raţiunile pentru care încă nu este posibilă o 
ameliorare sau eradicare a unui aspect 
negativ. Dacă se va proceda de această 
manieră, studentul va avea convingerea că 
el este consultat asupra aspectelor 
pregătirii sale şi că opinia lui contează. 
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Evaluarea procesului de învăţământ prin 
procedeul anchetă se poate aplica 
studenţilor, dar mai ales ofiţerilor ce îşi 
perfecţionează pregătirea prin cursuri 
postuniversitare. 

Cea mai bună metodă de evaluare, de 
altfel singura recomandată, este cea scrisă. 

Cadrele didactice trebuie să ia act de 
rezultatele evaluării şi să amelioreze cât 
mai repede posibil aspectele neconvenabile 
pentru studenţi (ofiţeri cursanţi). De 
preferat este contactul direct cu studenţii 
(ofiţerii cursanţi) asupra aspectelor 
semnalate. 

Acest tip de evaluare poate avea loc 
după o fază de pregătire, după o pregătire 
tematică sau după parcurgerea unei materii 
de pregătire. Studenţii sau ofiţerii cursanţi 
vor fi obligaţi să răspundă la întrebările 
unui formular, în cadrul unei ore special 
prevăzute în programul de învăţământ. 

Evaluatorul responsabil, după 
prelucrarea datelor, va avea o şedinţă 
programată prin care va aduce la 
cunoştinţă studenţilor o sinteză a 
rezultatelor şi acţiunile de remediere a 

aspectelor avute în vedere. De asemenea, 
el va informa decanul facultăţii sau 
colegiului asupra rezultatelor obţinute şi va 
face propuneri de îmbunătăţire a 
procesului de învăţământ prin eliminarea 
disfuncţiilor constatate. 

În evaluarea procesului de pregătire prin 
procedeul anchetă se utilizează trei tipuri 
de chestionare: 

- chestionarul de evaluare a procesului  de 
pregătire (formare); 

- chestionarul pe etapa de pregătire; 
- chestionarul în sprijinul procesului de 

învăţământ. 
Toate chestionarele trebuie completate 

corect, pentru a permite evaluarea exactă a 
procesului de pregătire prin procedeul 
anchetei în Universitate. 

În concluzie, în scopul cunoaşterii 
nivelului calitativ al procesului de 
învăţământ (de pregătire), procedeul 
anchetei se poate folosi cu succes pentru 
evaluarea procesului de pregătire a 
studenţilor şi cursanţilor din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”. 
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COMPETENCE AND CREATIVITY – FUNDAMENTAL 

TRAITS OF NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY „ CAROL I” 
 

Locotenent colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU 
 
In a world requrements for human preparation are always renewed, where we have an 

develop a social requers for education, in normal ways we have a requers in increase of educational 
progress, in the activity of „Carol I” National Defence University and of all the educational factors 
from the military area. The educational progress asks competence, responsibility, receptivity for new, 
modern attitude, that is to say an unbaunded efort of pedagogical creation. 

 
nvăţământul militar, ca şi alte 
domenii, reprezintă un univers al 

noutăţii, al unei permanente înnoiri, în care 
practicile învăţate şi aplicate odată riscă  
să-şi piardă cu rapiditate valabilitatea, ele 
trebuie să fie mereu reconsiderate, adaptate 
noilor condiţii şi cerinţe pentru a rămâne 
viabile şi actuale, pentru a se putea asocia 
noilor modalităţi de organizare a educaţiei 
militare. 

În procesul continuu şi ascendent, fără 
de sfârşit, de obţinere a calităţii superioare 
în munca de formare a omului, rolul 
cadrului didactic din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I” devine - 
mai mult ca oricând - precumpănitor, 
devreme ce el corespunde nu numai de 
pregătirea militară de specialitate a 
ofiţerilor-studenţi, ci în acelaşi timp, de 
perfecţionarea tehnologiei de instruire-
educare din învăţământul universitar. 

Competenţa derivă din necesitatea de a 
facilita învăţarea şi calificarea ofiţerilor-
studenţi, adică pentru a-i ajuta să asimileze 
acele competenţe care le asigură realizarea 

profesională în cadrul comandamentelor 
naţionale, multinaţionale sau combinate. 
Considerăm că centrarea învăţământului pe 
studenţi şi formarea lor, din perspectiva 
celor mai bune competenţe ştiinţifice, 
profesionale şi culturale, este opţiunea 
esenţială a transformărilor propuse în 
cadrul strategiei educaţionale din 
Universitatea Naţională de Apărare    
„Carol I”. 

Când ne referim la profesia didactică, 
fie că o raportăm la ansamblul 
personalităţii educatorului, fie că avem în 
vedere doar cerinţele impuse de predarea 
unei discipline. În primul caz, această 
profesie este centrată pe atitudinile 
fundamentale în jurul cărora se 
structurează personalitatea, alcătuindu-se o 
listă de calităţi sau procedându-se din 
aproape în aproape, de la nivelul 
principiilor la cel al normelor şi apoi la 
nivelul comportamentelor. În al doilea caz, 
sfera profesiei didactice se reduce la 
capacitatea cadrului didactic de a planifica, 
organiza, îndruma, controla şi evalua 
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pregătirea studenţilor la o anumită 
disciplină. Abordările prezentate sunt 
complementare, principala problemă 
constând atât în structurarea unui model al 
profesiei, cât şi în operaţionalizarea 
acestuia, pentru a fi util selecţionării, 
pregătirii şi perfecţionării cadrelor 
didactice în Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”. 

În acest context, competenţa cadrelor 
didactice din universitatea noastră trebuie 
văzută în direcţiile ştiinţifică, tehnologică, 
în relaţii umane şi inovare. 

Competenţa ştiinţifică a cadrului 
didactic este dată de faptul că acesta are 
îndatorirea să-şi cultive conduita de om de 
ştiinţă, care înseamnă deopotrivă: 
cunoaşterea conceptelor, legilor, 
principiilor şi raţionamentelor proprii 
ştiinţei militare; utilizarea criteriilor 
relevante pentru adâncirea înţelegerii 
ştiinţei militare; înţelegerea raporturilor 
dintre ştiinţa militară şi celelalte ştiinţe; 
cunoaşterea metodologiei de cercetare 
specifică ştiinţei militare şi aplicarea la 
nivel înalt a unora dintre metodele 
acesteia; cunoaşterea relaţiilor dintre teorie 
şi practică în domeniul militar. 

Competenţa cadrului didactic cuprinde 
şi latura tehnologică, prin care se înţelege 
capacitatea de a conduce prin obiective, 
adică de a organiza, mobiliza, îndruma şi 
evalua, în unitatea lor indestructibilă, 
totalitatea resurselor afectate procesului de 
învăţământ şi de factorii favorizanţi, în 
vederea realizării obiectivelor. 

Considerăm că tehnologia de instruire 
se integrează conducerii procesului de 
învăţământ, este necesar să subliniem că 
proiectarea, utilizarea şi perfecţionarea ei 
depinde în marea măsură de capacitatea 
cadrului didactic de a gândi operaţional şi 
de a aplica regulile de eficienţă ale ştiinţei 
conducerii.  

Aplicarea de către cadrul didactic a 
regulilor de eficienţă ale ştiinţei conducerii 
presupune: să acţioneze pe bază de 

previziune, înainte de a se ivi situaţii 
critice; să elaboreze obiective specifice; să 
stabilească resursele în funcţie de 
obiectivele propuse; să definească clar 
sarcinile ce revin ofiţerilor-studenţi, în 
scopul realizării obiectivelor; să asigure 
comunicarea eficientă pe timpul 
desfăşurării procesului de învăţământ; să 
convingă pe ofiţerii-studenţi că exercitarea 
controlului asigură şi verifică realizarea 
deplină a obiectivelor.  

În funcţie de cele prezentate trebuie 
înţelese metodele de învăţământ (cele 
moderne şi cele tradiţionale). Cele care 
organizează şi valorifică optimal resursele 
afectate procesului de învăţământ, în 
vederea realizării în ofiţerul-student, în 
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile sale, a 
obiectivelor propuse, sunt metodele 
participative indiferent dacă sunt vechi sau 
noi. 

În ceea ce priveşte contextul în care ne 
aflăm, sigur, avem de împăcat două 
exigenţe, două provocări: tradiţia 
învăţământului universitar desfăşurat în 
Universitatea Naţională de Apărare   
„Carol I”, evidenţiată de rezultatele 
meritorii ale cadrelor didactice şi ofiţerilor-
studenţi în toate domeniile, şi 
modernitatea.  

Competenţa tehnologică a cadrului 
didactic rezidă, pe de o parte, în 
cunoaşterea profundă a metodelor şi 
mijloacelor ce-i stau la dispoziţie, iar pe de 
altă parte, în priceperea de a le combina 
potrivit criteriilor economicităţii şi 
eficienţei. Cadrul didactic trebuie să 
proiecteze, să îndrume şi să evalueze 
pregătirea ofiţerilor-studenţi în aşa fel încât 
să fie satisfăcute cerinţele integrării, prin 
armonizarea informaţiilor cu cercetarea şi 
practica. 

Competenţa cadrului didactic în 
relaţiile umane se concentrează în stilul 
democratic de conducere al procesului de 
învăţământ din Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I” şi din mediul social. 
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Acest stil de conducere este eficient 
deoarece stimulează cooperarea, 
favorizează folosirea procedeelor euristice, 
ridică performanţele, cultivă încrederea 
reciprocă, solidaritatea şi responsabilitatea, 
generează schimbări pozitive în atitudinile 
şi personalitatea ofiţerilor-studenţi. În 
această direcţie cadrul didactic trebuie să 
adopte şi să-şi cultive câteva atitudini 
fundamentale de care depinde comunicarea 
şi, în ultimă instanţă, comuniunea cu 
ofiţerul-student. Este vorba de armonizarea 
atitudinilor de influenţă (decizie, evaluare 
şi sprijin) cu atitudinile ce au funcţia de 
catalizatori în relaţia educaţională 
(interpretare, exploatare şi înţelegere). 
Datorită acestor atitudini se instalează 
respectul şi încrederea reciprocă.  

Începând cu noul an universitar, în 
Universitatea Naţională de Apărare   
„Carol I” va fi pus în aplicare conceptul 
care se defineşte mai concret „instituţia 
tutorelui”, concept care va schimba radical 
relaţia profesor-student, eficienţa actului 
didactic şi calităţile profesionale ale 
viitorilor absolvenţi. 

Competenţa cadrului didactic rezidă şi 
în efortul pe care îl depune pentru 
perfecţionarea, prin inovare, a muncii sale 
şi, într-o sferă mai largă, a procesului de 
învăţământ. 

Considerăm că toate măsurile de 
reformă, de adaptare şi de dezvoltare luate 
în Universitatea Naţională de Apărare 
„Carol I” pot fi numite inovaţii, în acest 
proces au fost implicate toate cadrele 
didactice din instituţie. Inovaţii în sistemul 
militar universitar, în general, o constituie 
învăţământul distribuit la distanţă şi 
biblioteca virtuală, ambele urmând a fi 
promovate în noul an universitar. 

Nevoia de a instrui mai mulţi şi mai 
bine, de a ridica nivelul general de 
pregătire şi calificare a tuturor 
absolvenţilor universităţii noastre ne obligă 
să investim mai multă imaginaţie şi 
inteligenţă în activităţile desfăşurate în 

procesul de învăţământ, să dezvoltăm în 
permanenţă potenţialul de creativitate 
pedagogică al tuturor cadrelor didactice, 
pentru a realiza progresele şi salturile 
calitative necesare, pentru a trece la o nouă 
calitate în întreaga activitate de 
învăţământ. 

Ce se înţelege prin creativitate? 
Reproducem aici definiţia lui Mucchielli: 
„Creativitatea este productivitatea în 
domeniul ideilor, invenţia, fecunditatea 
intelectuală şi imaginaţia”. 

Dezvoltarea potenţialului de creaţie 
ştiinţifică a ofiţerilor-studenţi este un 
obiectiv major şi prioritar al 
învăţământului modern. Dar cum am putea 
să cultivăm creativitatea atâta timp cât noi 
înşine, ca educatori, nu ne străduim să dăm 
dovadă de ingeniozitate, creând situaţii 
adecvate de manifestare a creativităţii 
ofiţerilor-studenţi din Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”, dacă noi 
nu practicăm o pedagogie a creativităţii?  

Considerăm că în zilele noastre 
capacitatea de creativitate pedagogică îi 
este necesară profesorului mai mult ca 
oricând. După cercetare, inovaţie, 
creativitatea constituie unul dintre factorii 
de seamă ce contribuie la progresele 
pedagogiei, deoarece numai un educator 
animat de un spirit creator poate stimula 
potenţialul de creaţie al celor pe care-i 
formează.  

Creativitatea pedagogică poate să ia 
forme foarte variate. Ea poate să antreneze 
modificări structurale, funcţionale şi 
calitative la diferite niveluri. Aceasta 
priveşte, în special, activitatea nemijlocită 
a cadrului didactic sub diferitele ei aspecte, 
dintre care: schimbări ce pot fi aduse la 
nivelul concepţiei de organizare a predării 
unei discipline; modificări aduse la nivelul 
sistemului de predare efectivă, prin lecţii şi 
diferite alte forme de organizare a 
procesului de învăţământ, unde se cere, în 
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prezent, mai multă supleţe, mai mare 
importanţă acordată individualizării 
învăţării şi lucrărilor personale, precum şi 
organizării muncii ofiţerilor-studenţi în 
echipe etc.; modificări la nivelul 
metodologiilor de lucru cu ofiţerii-studenţi, 
în sensul diversificării şi mai pronunţate a 
metodelor, procedeelor şi mijloacelor 
folosite, dezvoltării unor metode active, 
mai eficiente, mai formative (aplicării unor 
proceduri care să mijlocească un contact 
strâns cu viaţa reală, cu problemele 
concrete practice); modificări la nivelul 
relaţiilor cadru didactic - student, în sensul 
de a face din acestea un puternic factor de 
educaţie, de influenţare a personalităţii 
ofiţerilor-studenţi; o participare activă la 
elaborarea programelor de învăţământ, 
manualelor, cursurilor şi mai bine adaptate 
cerinţelor actuale; o participare activă la 
extinderea permanentă a învăţământului, 
dincolo de cadrul Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I”. 

Comportamentul creativ nu este un 
datum de la natură nici în cazul activităţii 
pedagogice, el se învaţă, chiar dacă nu se 
învaţă ca o disciplină. Ar fi mai nimerit să 
spunem că se descătuşează sau se dezvoltă. 
Acesta se învaţă în cadrul exercitării 
profesiei de cadru didactic, se formează în 
viaţa şi activitatea profesorală desfăşurată 
cu pasiune şi dăruire în universitatea 
noastră şi în afara acesteia. Apreciem că 
este o chestiune de exerciţiu, de experienţă. 

Considerăm că fiecare cadru didactic, 
din acest punct de vedere, posedă 
nebănuite şi nemărginite posibilităţi de 
formare şi afirmare creatoare, acea forţă 
creatoare care poate să se manifeste sub 
multiple forme şi în diferite ocazii oferite 

de practica pedagogică. De aceea este 
foarte important ca procesul de creativitate 
să-l favorizăm şi să-l încurajăm în 
permanenţă pe toate căile şi prin toate 
mijloacele posibile. 

Învăţământul universitar militar este un 
domeniu care nu numai că solicită 
creativitatea, dar şi oferă, el însuşi, 
nenumărate posibilităţi de afirmare a 
creativităţii pedagogice şi de cultivare a 
acesteia sub diferitele ei forme. 

Activitatea cadrului didactic, ambianţa 
prin care ea se desfăşoară, întâlneşte  
mereu şi mereu noi situaţii inedite de 
muncă reală, mereu apar probleme noi ce 
se cer a fi rezolvate în chip creator, cu 
originalitate şi eficacitate. În aceste 
condiţii creativitatea cadrului didactic 
pasionat de propria-i muncă intră în 
acţiune, caută soluţii, rezolvă în condiţii 
optime situaţiile care se ivesc şi îl pun la 
încercare. 

Evitarea, în mod conştient a repetării 
mereu, în aceeaşi formă, a uneia şi 
aceleiaşi acţiuni care ar putea duce, până la 
urmă, la standardizarea modalităţilor de 
lucru cu ofiţerii-studenţi, este prima 
condiţie a dezvoltării creativităţii, a tuturor 
capacităţilor, aptitudinilor şi calităţilor 
implicate în actul de creaţie pedagogică. În 
acest context este vorba de renunţarea la 
tendinţa de a ţine acţiuni pedagogice mereu 
după aceleaşi structuri, după acelaşi tipic şi 
ritual pedagogic, cu aceleaşi metode şi 
mijloace. Un asemenea mod de lucru duce 
la monotonie şi plafonare, sursă de 
insatisfacţii, oboseală, ceea ce fac din 
cariera de cadru didactic mai degrabă o 
povară decât un act de angajare creativă. 
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În învăţământul universitar centrat 
pe student se realizează o îmbinare 
armonioasă, productivă a învăţământului 
cu cercetarea prin orientarea şi 
coordonarea activităţii studenţilor către 
cadrele didactice şi nicidecum prin efortul 
profesorului de a oferi studenţilor întregul 
volum de cunoştinţe al ariei curriculare. 
Acest stil de muncă conduce, de fapt, la 
apropierea profesorului de student, la 
eficientizarea procesului educaţional, la 
dezvoltarea şi afirmarea aptitudinilor de 
cercetare, precum şi la creşterea 
considerabilă a rolului studentului la 
propria sa educare. 

Când vorbim despre cultivarea 
creativităţii considerăm că imaginaţia şi 
inteligenţa reprezintă condiţiile 
fundamentale ale invenţiei şi inovaţiei 
pedagogice. Aceste condiţii fundamentale, 
la rândul lor, găsesc un teren propice de 
afirmare creatoare, atunci când fiecare 
cadru didactic cunoaşte în profunzime 
natura mutaţiilor şi schimbărilor ce au loc 

în învăţământ, natura şi sensul cerinţelor ce 
se pun în faţa acestuia în actualele condiţii 
şi când fiecare înţelege şi se străduieşte să 
asimileze noul. 

Cunoaşterea ştiinţifică, informaţia la zi 
cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei în 
domeniul disciplinei predate şi nu numai, 
potenţează creativitatea pedagogică. De 
aceea, o importanţă covârşitoare are 
participarea directă, efectivă a cadrelor 
didactice din Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I” la acţiunea de cercetare 
pedagogică, în diferitele ei forme şi 
organizată după toate regulile cercetării 
ştiinţifice.  

Considerăm că întregul sistem de 
perfecţionare a cadrelor didactice din 
universitate are datoria să întreţină un 
climat de receptivitate la nou, să menţină 
viu şi treaz spiritul de cercetare pedagogică 
în interiorul comisiilor didactice pe tot 
parcursul activităţii desfăşurate de cadrele 
didactice.

 
 
 
NOTE: 
 
 
1. Planul strategic al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” pentru perioada 

01.09.2005 – 30.09.2010, Bucureşti, 2005; 
2. Planul operaţional al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” pentru anul 

universitar 2005-2006, Bucureşti, 2005; 
3. Dezbateri GMR - Starea şi condiţia învăţământului din Universitatea Naţională de 

Apărare „Carol I”, GMR nr.2/2005. 
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SUGGESTOPEDY 
FAST LEARNING METHOD 

 
Colonel (r) prof.univ.dr. Constantin TEODORESCU 

 
Human beings have their own psychologic, psychological, psychic and neurological structure, 

distinctive for their species. If  we take a look in the past, we will see that our educators didn’t take in 
consideration all this traits in their approach regarding an adequate learning method. 

Sugestiopedia is an extremely fast learning method which permits the assimilation of factural 
materials, statistical and descriptive information: words, expressions, figures, data, formulas and 
large thought systems. 

To learning means in fact an apprenticeship and this requires focusing and many effort. And 
these efforts have to become interesting and productive. 
 

ehnica învăţării rapide reprezintă 
un set de tehnici de bază, care 

accelerează procesul de învăţare şi pune în 
lumină performanţa. Aceste tehnici te pot 
ajuta să declanşezi schimbarea şi anume: 
să te transpui într-o stare “perfectă” a 

corpului şi minţii fără urmă de stres 
pentru sarcina pe care ţi-ai asumat-o; 
să absorbi informaţia într-un mod 

ritmic, pas cu pas; 
să utilizezi muzica pentru a-ţi 

dezvolta memoria, a-ţi energiza 
mintea şi a crea legătura cu 
subconştientul; 
să-ţi angajezi creierul, simţurile, 

emoţiile şi imaginaţia pentru a 
ajunge pe culmile performanţei; 
să devii conştient de blocajele  din 

calea procesului de învăţare pentru a 
le elimina. 

Învăţarea rapidă implică o nouă 
înţelegere a sinelui şi a posibilităţilor tale, 

o nouă perspectivă, un punct de vedere 
adecvat secolului XXI. 

Termenul de învăţare rapidă (accelerată) 
desemnează orice abordare, orice atitudine, 
orice tehnică sau metodă care permite 
facilitarea învăţării şi dobândirii de 
cunoştinţe noi mai repede şi mai uşor. 

Omul are o structură fiziologică, 
psihologică, psihică şi neurologică proprie, 
foarte bine definită, specifică speciei sale. 
Dacă privim puţin cu gândul în trecut, vom 
constata fără să greşim că educatorii noştri 
nu prea au ţinut cont de toate aceste 
componente pentru a crea o metodă de 
învăţare adecvată. 

Rezultatul este că niciodată “nu am 
învăţat să învăţăm.” 

Utilizând aceste dimensiuni fiziologice, 
psihologice şi neurologice şi, de asemenea, 
mediul interior şi exterior se creează o 
stare de mare receptivitate intelectuală. 

Acest lucru oferă tehnicile de învăţare 
rapidă (accelerată) şi anume: exploatarea 

T 
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întregului potenţial şi a totalităţii resurselor 
astfel încât să favorizeze o învăţare optimă. 
Important este de reţinut că unele dintre 
aceste tehnici conduc la rezultate rapide, 
altele cer un antrenament riguros şi o 
exersare continuă şi asiduă. Dar de ce să 
utilizăm această metodă, numai pentru că 
este mai nouă, mai interesantă şi într-un fel 
sparge aceste tipare ale învăţatului 
învechit? 

Răspunsul este dat de câteva argumente 
şi exemple. 

Pentru că aceasta este considerată o 
activitate marginală, doctorul Win Wenger, 
director la Project Renaissance (Proiectul 
Renaşterea), remarca: “Dacă luăm în 
considerare starea de azi a educaţiei, în 
mod virtual, orice sistem care dă rezultate 
poate fi considerat rapid sau accelerativ”. 
Deseori Wenger le cerea directorilor săi  
să-şi imagineze cum ar fi să aibă alte 
capete pe umeri. „Un cap nou o nouă 
perspectivă, cam aşa poate fi considerată 
şcoala noastră.”   

Chiar în acest moment, Germania pare 
să creeze o ofertă de muncă adaptată 
secolului XXI. Cum? Deoarece nemţii 
lucrează mai inteligent cu oameni foarte 
bine calificaţi, care iau salarii mari şi au 
concedii generoase. Secretul constă în 
tehnicile de învăţare rapidă care sunt 
folosite de ani de zile. “Educaţia pe stil 
vechi, după cum mulţi şi-au dat seama, 
este nesincronizată cu era tehnologiilor 
înalte”1. Când se asimilează un sistem nou 
se inventează altul. 

Cei ce învaţă nu pot ţine pasul. 
Învăţarea rapidă, datorită în parte şi lui 
Hartmut Wagner, rezolvă problema. 
Conform unor previzionari, categoria de 
slujbe pentru mileniul III a “lucrătorilor în 
domeniul cunoaşterii” – tehnicieni, 

                                                
1 Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Nancy 
Ostrander, Tehnica învăţării rapide, Editura 
Amaltea, 2003, p.21. 

specialişti în servicii, întreprinzători, vor 
lucra în echipe reduse sau pe cont propriu.  

Charles Adamson, profesor american 
care lucra într-un centru de înaltă presiune 
al universităţilor japoneze, studiind 
învăţarea rapidă a început să o aplice la 
orele lui. Colegii lui conservatori de la 
Institutul de Ştiinţă şi Tehnică au aflat şi au 
strâmbat din nas, exprimându-se “Asta nu 
este predare”. Adams a decis că de fapt la 
orele lui să nu mai facă predare ci doar 
învăţare, respectiv învăţare rapidă.2 

În încheierea acestei „pregătiri 
aperceptive”, considerată de mine 
mobilizatoare în vederea învăţării şi 
aprofundării metodei, trebuie să amintesc 
ce au spus autorii lucrării „Tehnica 
învăţării rapide” la vremea lor: „datorită 
experienţelor dificile avute, majoritatea 
dintre noi consideră că educaţia înseamnă 
să îndesăm ceva în cap, ca şi cum am 
umple un cârnat sau a îndopa o gâscă de 
Crăciun”.  

De aceea vedem învăţarea de-a lungul 
întregii vieţi ca pe o obligaţie gen spălarea 
dinţilor. Dar înţelesul literal al termenului 
de educaţie este „a scoate din” să extragă o 
bogăţie de talente înnăscute şi chiar dacă  
s-ar putea să nu credeţi, enorma cantitate 
de cunoştinţe pe care deja o avem. Nu este 
o idee nouă, ci reîncarnarea uneia foarte 
vechi.  

Pe drumul care a dus la gloria Greciei 
Antice, profesorul arhetipal Socrate, cel 
mai bun student al lui Platon, şi mulţi 
dintre ceilalţi zeci de mii de cetăţeni ai 
Atenei au acţionat în spiritul principiului 
că toţi suntem conectaţi la cunoaşterea 
infinită. Şi au înţeles un secret: este dificil 
să-i opreşti pe oameni de la a învăţa 
întreaga lor viaţă, dacă învăţătura devine 
sinonimă cu aventura şi plăcerea de a face 
descoperiri. 

Doctorul Georgi Lozanov, inventatorul 
sugestopediei ca metodă holistică de 

                                                
2 Ibidem, p.22. 
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superînvăţare, a avut ca sursă ideile 
prezentate mai sus. „Pentru a modela 
viitorul cât mai aproape de dorinţele inimii 
trebuie să aducem învăţătura în interiorul 
nostru şi să o simţim ca pe un proces 
natural continuu, fascinant şi nelimitat ca 
însăşi viaţa.”3 

Repere istorice şi prezentarea 
diverselor abordări. Învăţarea rapidă 
(accelerată) îşi are originile în Bulgaria. 
Chiar la începutul anilor '60 dr. Georgie 
Lozanov întreprinde studiile sale asupra 
sugestopediei (o metodă holistică de 
superînvăţare). Medic la Institutul de Stat 
pentru Sugestopedie din Sofia, 
parapsiholog de frunte, a reuşit printr-un 
bagaj eclectic de tehnici să vindece 
miraculos bolnavii, chiar psihoticii, 
anticipând medicina alternativă ce 
înfloreşte în zilele noastre. A descoperit o 
nouă maladie ”sindromul didactogenic” – 
boală provocată de metode pedagogice 
greşite – şi a început să o vindece prin 
sugestopedie. După cum spunea „să 
elibereze cea mai mare bogăţie pe care o 
are o ţară – resursa nelimitată a minţii 
umane.4 

Sintetizând, sugestopedia reprezintă: 
 un mod uşor, rapid, lipsit de stres, de 

a învăţa, care stimulează rezervele 
intelectuale (mobilizând până la 90% 
din potenţialul creierului) şi dezvoltă 
abilităţile mentale în primul rând 
capacitatea memoriei semifotografice; 

 o metodă în care oferta de 
informaţie, intonaţia, muzica, 
respiraţia şi ritmurile organice sunt 
sincronizate astfel încât conştientul 
se racordează la inconştient, 
accesând la banca lui de date; 
 o metodă holistică ce valorifică 

somaticul şi psihicul: conştientul şi 
inconştientul, emisfera cerebrală 

                                                
3 Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Nancy 
Ostrander, Tehnica învăţării rapide, Editura 
Amaltea, 2003, p.23. 
4 Ibidem, p.17. 

dreaptă şi cea stângă, factorul 
raţional şi cel emoţional; 

 o metodă utilă pentru orice vârstă, 
nivel intelectual sau profesie pe 
care o putem utiliza în cadrul 
instituţional sau acasă, pe cont 
propriu. 

Datorită tensiunilor dintre ţările din 
estul şi cele din vestul Europei, 
comunicarea între cele două blocuri fiind 
greoaie, de abia la sfârşitul anilor '70 
anumiţi cercetători străini vor avea acces la 
lucrările doctorului Lozanov permiţând 
regândirea sugestopediei în America. 

Apar două curente: Societatea pentru 
Predare şi Învăţare Accelerată (Society for 
Accelerated Learning and Teaching – 
S.A.L.T.), ce şi-a schimbat recent 
denumirea în Alianţa Globală pentru 
Învăţare (Global Alliance for Learning – 
G.A.L.) şi Superînvăţarea (Superlearning). 
De-a lungul anilor, ambele curente au 
continuat să progreseze. 

În ciuda numeroaselor sale lacune, cea 
mai detaliată lucrare despre acest subiect 
rămâne cea a doctorului Lozanov: 
Suggestology and Outlines of Suggestopedy 
(Sugestologia şi principiile sugestopediei). 
Lucrarea era bogată în informaţii, dar 
descrierea derulării concrete a unui curs 
într-o abordare sugestopedică era destul de 
vagă. Ulterior metoda a fost “însămânţată” 
şi în Occident, Superlearning – Delacorte, 
1979.  

La sfârşitul anilor '70 un psiholog 
inovator, doctor Donald Schuster, de la 
Universitatea Iowa din Ames a fondat 
Societatea pentru Învăţare şi Predare 
Accelerată (S.I.P.A). Acum avem societăţi 
profesionale în multe ţări, inclusiv 
Societatea pentru Învăţământ Afectiv 
Eficient (S.I.A.E.) din Anglia cu 
participare internaţională.  

Lozanov a descoperit altă „ologie”: 
“sofrologia” – “ştiinţa conştiinţei 
armonioase”, ştiinţă ce duce sigur la 
excelenţă, dezvoltată ulterior în America 
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de Alfanso Coycedo, un doctor spaniol la 
fel de inovator ca şi Lozanov. 

În secolul XXI putem înţelege că numai 
suntem un corp şi minte separate – suntem 
„minteacorp”5. Există o mulţime de noi căi 
ce scotocesc mintea, pentru a scoate la 
lumină potenţialul uman: sunetele de J.F., 
şi alte descoperiri psihoacustice, 
supernutriţia, televiziunea interactivă, 
memoria „dinamică”, maşinile minţii, 
contemplarea subacvatică  etc. 

Dacă dorim să plonjăm în acest 
domeniu vom descoperi că învăţarea 
rapidă ne ajută să înţelegem că modalitate 
de accelerare este în primul rând o nouă 
perspectivă, cuprinzând un set fundamental 
de tehnici, dintre care putem alege, pe care 
le putem rearanja, comprima sau extinde, 
pentru a se potrivi împrejurărilor 
particulare ale fiecăruia. Metoda, la ora 
actuală, înfloreşte în domenii diverse, are 
succes la oamenii de toate felurile 
indiferent de sex, pregătire profesională, 
sau vârstă. 

Paşii urmaţi într-o şedinţă de 
învăţare a unei limbi străine folosind 
sugestopedia 

La sfârşitul anilor ΄70 o şedinţă de 
sugestopedie se derula după cum urmează: 

-Pregătirea: 
a) profesorul prezenta conţinutul 

şedinţei, încercând să creeze o latură 
amicală cu studenţii (elevii) săi pentru a le 
stimula încrederea în sine şi dorinţa de a 
învăţa; 

b) odată creată latura amicală, se 
creează o atmosferă agreabilă; 

c) pentru motivaţie, pe pereţii clasei sau 
prin alte metode de proiecţie era afişat 
conţinutul şedinţei utilizând diverse 
mijloace de expresie: desene, imagini, 
cuvinte şi propoziţii-cheie etc. 

-Prezentarea: 

                                                
5 Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Nancy 
Ostrander, Tehnica învăţării rapide, Editura 
Amaltea, 2003, p.19. 

a) conţinutul şedinţei era definit printr-o 
scurtă poveste pe care profesorul o citea – 
studenţilor (elevilor) săi în limba studiată, 
îndicând şi traducerea în limba de origine; 

b) elevul putea urmări pe o foaie de 
hârtie textul în limba străină şi traducerea; 

c) profesorul începea întotdeauna 
rezumând povestea pentru a crea un 
context, iar apoi citea textul făcând referiri 
la traducere. 

d) studenţii (elevii) puteau repeta 
frazele, dacă doreau; 

e) profesorul acompania deja textul cu 
mimică şi gesturi; 

f) textul era astfel lucrat până când le 
devenea familiar; 

g) odată textul văzut în întregime se 
trece la faza “concertului activ” (aşa a fost 
denumit de sugestopedişti ulterior): 

- camera trebuia să fie bine iluminată 
şi li se spunea studenţilor (elevilor) 
să se aşeze cât mai confortabil 
posibil; 

- se punea o muzică clasică, de 
preferinţă din repertoriul romantic, 
clasic; 

- când se termina introducerea, 
profesorul citea textul în limba 
străină modulându-şi vocea şi 
urmărind melodia ca şi când ar fi fost 
o operă (textul nu era citit decât în 
limba străină); 

- elevii continuau privind fie textul pe 
hârtie, fie profesorul, fie traducerea, 
în funcţie de precizări şi necesităţi; 

h) după o scurtă pauză, petrecută în 
tăcere, elevii se aşezau din nou pentru 
“concertul pasiv”: 

 de data aceasta, muzica folosită este 
cea a perioadei baroce; 

 textul este recitit cu o voce clară, 
puternică, dar calmă, iar profesorul 
are grijă să adauge şi traducerea; 

 nici o informaţie lexiconă şi 
lingvistică nu este oferită în timpul 
concertului pasiv; 
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 totuşi studenţii (elevii) erau 
îndemnaţi să recitească textul seara 
înainte de culcare. 

-Reluarea şi elaborarea textului: 
a) a doua zi textul învăţat în ajun era 

revăzut; 
b) după Lozanov nici o muncă de 

elaborare nu trebuie făcută asupra unui text 
chiar în ziua învăţării acestuia; 

c) este preferabil să „dormi”, lăsând o 
informaţie nouă să se sedimenteze înainte 
de a o aprofunda; 

d) de regulă contextul pasiv are loc a 
doua zi după cel activ; 

e) revenirea asupra textului studiat şi 
asupra elaborării acestuia se face sub 
formă de jocuri, scheciuri şi cântece, 
studenţii fiind îndemnaţi să dialogheze cât 
mai mult posibil în limba străină. 

Timpul consacrat elaborării este 
aproape de două ori mai lung decât cel 
consacrat concertelor. 

Din experienţa acumulată se 
menţionează că un curs sugestopedic 
obişnuit destinat însuşirii regulilor de bază 
ale unei limbi străine şi a unui vocabular 
de aproximativ 2000 de cuvinte, necesită 
10 zile de lucru cu circa 6 ore de studiu pe 
zi. 

Câteva exemple  în acest sens sunt 
edificatoare. 

Rusia. În fosta Uniune Sovietică 
centrele de sugestopedie sunt un fapt 
curent: programele de învăţare a limbilor 
străine, ce folosesc în special manuale 
redactate de Alexa Novocov, muzician, 
autor şi profesor, sunt parcurse în trei luni, 
patru ore pe zi, în care studenţii asimilează 
60.000 de unităţi lexicale şi structuri 
lingvistice, ceea ce reprezintă dublul 
fondului activ al unei limbi. 

Prin anul 1969, ziarul Pravda  afirma că 
„este posibilă învăţarea unei limbi străine 
într-o lună. Un savant japonez anunţa că a 
învăţat engleza în 7 zile, iar franceza în 15 
minute. Lozanov afirma că unii subiecţi 
pot asimila 3000 de cuvinte pe zi (fondul 

activ al vocabularului unei limbi este de 
2.500/3000 de cuvinte), eficienţa învăţării 
crescând de 5-50 de ori. 

S.U.A. Harta sugestopodiei este mult 
mai vastă: În S.U.A. există institute şi 
fundaţii speciale; conferinţe anuale 
publicaţii şi acţiuni de diseminare a 
metodei în învăţământ, afaceri, armată, 
public. 

Ţinând cont de alte sisteme acustice 
cum este „psihosinteza”, psihiatrul italian 
Roberta Assogioli sau „antropozofia“ lui 
Rudolf Steiner, institutele, metodele, sau 
chiar autorii europeni care fac 
sugestopedie, învăţare accelerată, învăţare 
rapidă, superînvăţare, educative holistică, 
metoda Lozanov o putem întâlni în 
pedagogia autogenică a lui Friederich 
Donet (Germania), în metoda lui Alfred 
Tomatis sau a lui Jean Covreau (Franţa) în 
sistemul lui Jaques de Coulon (Elveţia) sau 
chiar în programul de tehnici autogene 
elaborat de sovieticul A.G.Odesski6. 

Fosta U.R.S.S. exportă metoda în 
Africa, Ungaria şi R.D.Germania care 
cunoşteau înainte de revoluţie o 
sugestopedie relativ autentică, iar Canada 
înregistrase iniţial un eşec datorită aplicării 
unei formule „după ureche” de 
sugestopedie. În România, sugestopedia pe 
care o aplică o lume întreagă este   
necunoscută. 

Superînvăţarea 
Ce reprezintă? 
Este o formă a sugestopediei care şi-a 

făcut apariţia în America la începutul anilor 
'80. Metoda denumită „superlearning” a fost 
dezvoltată de doi specialişti americani ce 
au lucrat alături de Lozanov: Sheile 
Ostrander şi Lynn Schroeder. 

Această metodă este apropiată de 
supestopedia practică la S.A.L.T. ce l-a 
avut ca promotor pe dr. W. J.Brancroft de 
la Universitatea din Toronto folosind 

                                                
6 Dan Podite, Referes interenet www. ro referate. 
ro. Webmester, 2005. 
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relaxarea, vizualizarea şi respiraţia 
sincronizată. 

Cei doi jurnalişti considerau respiraţia 
sincronizată ca un element cheie al 
învăţării accelerate. După Lozanov, ritmul 
era de 2-4-2 adică două secunde inspiraţie, 
o pauză şi două secunde expiraţie. Ulterior, 
după cercetări ale altor sugestopezi, s-a 
constatat că ritmul favorabil pentru o bună 
concentrare este de 5-10-5. 

Ceea ce este distinct la această metodă 
este lipsa profesorului. Superînvăţarea este 
considerată o „autoutilizare”7 a 
sugestopediei. Ea ignoră relaţia profesor – 
student, de fapt se rezumă la un concert 
pasiv practicat de unul singur. 

Metoda consta în: 
a) se împarte textul de memorat în părţi 

de câte 4 secunde; 
b) se înregistrează aceste texte pe bandă 

magnetică; 
c) se ascultă apoi banda într-o stare 

profundă de relaxare utilizând respiraţie 
sincronizată. 

Din analiza celor două metode ale 
învăţării, sugestopedia şi superînvăţarea, se 
constată cu au comun următoarele:8  

– relaxarea; vizualizarea; sugestia; 
anumită muzică; 

     respiraţia sincronizată sau cel puţin 
exerciţii respiratorii. 

Putem trage câteva concluzii în urma 
celor prezentate până acum: 

a) învăţarea este optimă atunci când 
corpul fizic şi spiritul sunt echilibrate şi 
când procesul de învăţare este abordat 
ţinând cont de anumite principii ale 
neurologiei şi psihologiei omului; 

b) învăţarea accelerată este înainte de 
orice arta de a favoriza la maximum 
exprimarea potenţialului de învăţare al 
fiecărei persoane; 

                                                
7 Christian Drapeau, Învaţă cum să înveţi repede – 
Tehnici de învăţare accelerate, Editura Teora, 
2004, p.11. 
8 Ibidem. 

c) este o îmbinare a tehnicilor, 
atitudinilor şi cunoştinţelor care permit 
înţelegerea şi integrarea mai rapidă de  noi 
noţiuni, cu un procent de reţinere superior. 

Despre supermemorie. Cât de repede 
poţi învăţa? Se poate să nu existe limite de 
viteză. Oamenii de toate naţiile şi 
pregătirile, cu doar trei clase, din Alaska, 
călugăriţele din Filipine şi tehnicienii de la 
AT&T – descoperă că se pot relaxa şi 
parcurge întreg materialul pe care au 
nevoie să-l cunoască, într-un ritm rapid, de 
două până la cinci ori mai repede. Uneori 
până la zece ori mai repede şi totuşi îşi 
amintesc ceea ce au învăţat după un timp 
îndelungat. 

„În marea sală de lectură de la 
Universitatea Japoneză Tokai, patru sute 
de studenţi, la specialitatea inginerie, stau 
şi respiră sincronizat. Se aude sunetul uşor 
al inspiraţiei şi expiraţiei lor, pe când 
profesorul recită lectura zilnică într-un ritm 
neobişnuit. Citeşte din propriul curs – 
Electricitate şi Magnetism. În momentul 
când dr. Hedro Seki pune jos notiţele, 
luminile de avertizare şi diagrame viu 
colorate apar pe un ecran mare. Muzica 
blândă “Rapsodia în Sol Major” de Bach, 
apoi “Amintirile” de Vivaldi, începe să se 
audă, în vreme ce dispozitive colorate 
pornesc, de asemenea, să se succedă     
într-un ritm constant. 

Nu s-a rostit nici un cuvânt. Când a 
dispărut şi ultimul diapozitiv, patru sute de 
studenţi şi-au relaxat umerii, s-au 
sugestionat că braţele şi picioarele sunt din 
ce în ce mai grele şi mai moi şi au închis 
ochii ascultând muzica barocă specială.  

Dintr-un locşor cald şi confortabil 
dinăuntrul lor şi-au auzit profesorul 
recitând exact aceeaşi lecţie, din nou, de 
data aceasta puţin mai tare decât ritmul 
liniştit, în surdină al muzicii. Dr. Hideo 
Leki  a dovedit că pot învăţa rapid chiar şi 
grupuri foarte mari de oameni. Brian 
Hamilton din New York a dovedit că 
metoda funcţionează foarte bine, dacă este 
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aplicată de o singură persoană în propriul 
apartament”9. 

Ce a făcut Hamilton putem încerca şi 
noi în apartamentele noastre după ce ne-am 
iniţiat în „pregătirea unui program de 
învăţare rapidă”, în ajungerea la o stare 
optimă pentru a face acest lucru. 

Cum a procedat Hamilton? 
a) şi-a înregistrat singur câteva casete 

cu “trigonometria identităţilor”; 
b) s-a poziţionat în „starea propice”; 
c) şi-a calmat şi concentrat mintea 

folosindu-se de imaginaţie cu puterea 
simţurilor; 

d) şi-a comandant singur câteva sugestii 
mobilizatoare; 

e) a dat drumul la casetofon şi a auzit 
informaţia cum pulsează în interiorul 
lui într-un ritm specific: 4 secunde 
cifre (informaţia) – 4 secunde pauză 
– 4 secunde cifre (informaţia) – 4 
secunde linişte; 

f) a respirat ritmic: când spunea ceva îşi 
ţinea respiraţia, iar în pauze inspira şi 
respira; 

g) informaţia era sortată pe trei tonuri 
vocale diferite: normală, blândă, 
conspirativă şi tare cu ton de 
comandă, succedându-se mereu; 

h) după ce a terminat, a pus jos notiţele 
pe care le urmărise şi a dat drumul la 
o casetă cu muzică specială pentru 
învăţare rapidă; 

i) s-a întins, a închis ochii, şi a auzit 
exact ceea ce bate din nou, dar de data 
asta pe fondul de 60 batăi pe minut, 
muzică barocă specială; 

j) pe când sunetele liniştitoare ale corzii 
îl învăluiau, şi-a lăsat mintea să 
plutească uşor între trigonometrie şi 
armoniile bine structurate ale lui Bach.  

                                                
9 Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Nancy 
Ostrander, Tehnica învăţăturii rapide, Editura 
AMALTEA, 2003. 

Pentru Hamilton rezultatul a fost 
surprinzător, în numai 2 săptămâni de 
învăţare rapidă, a trecut de la nota 7 la 9. 

Oare credeţi că locul trigonometriei 
poate fi luat de: învăţarea unei limbi 
străine, operaţia batalionului, brigăzii sau a 
altui eşalon, metode şi procedee ale 
războiului informaţional, limbaje de 
programare sau logistica unei operaţii 
speciale?  

Eu cred că da. Atunci hai să încercăm şi 
o să vedeţi că de fapt acele informaţii 
austere care sunt greu de ingurgitat, devin 
foarte fluide, plăcute, îmbietoare şi 
transformă acea învăţare rece într-un un 
joc plăcut şi reconfortant. 

Supermemoria cu numele ei ştiinţific de 
hipermnezie (opusul amneziei) a fost 
marele punct de atracţie al descoperirilor 
lui Lozanov în ţările comuniste ale anilor 
΄70. După Lozanov hipermnezia permite 
manifestarea memoriei de înaltă clasă, pe 
care o deţinem din naştere. Tot ce s-a 
întâmplat este întipărit undeva în noi. 
Problema este de a extrage tot ce am 
perceput. 

O cale ca memoria să ne prezinte ce are 
în subconştient este ca să o hrănim cu 
informaţii într-o modalitate muzicală, 
specifică sau, pe altă cale, să construim 
punţi spre eul  subliminal. 

Învăţarea rapidă – stimulator al 
creierului şi sursă de ameliorare a 
sănătăţii 

Vieţile noastre valsează într-un amalgan 
de comunicaţii globale. Oamenii de ştiinţă 
descoperă vibraţiile neîntrerupte ale 
comunicaţiilor din interiorul nostru, dar şi 
din exterior. Gândurile şi emoţiile care 
sunt forme ale energiei se transformă în 
rapide mesaje chimice, semnalele mentale 
se duc la organe, acestea trimit rapid 
răspunsul, în timp ce sistemul nostru 
imunitar mobil schimbă ultimele noutăţi cu 
elementele îndepărtate ale corpului şi 
minţii.   
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Mintea-corp este un sistem independent 
unic precum planeta care ne ţine. 

Învăţarea rapidă (accelerată) nu face 
altceva decât să descătuşeze comunicaţiile 
globale atât din exterior, cât şi din interior. 
Educaţia tradiţională încă se adresează cu 
precădere emisferei stângi (numită logică) 
a creierului. Metoda accelerativă angajează 
întregul creier, atât conştientul, cât şi 
subconştientul, imaginaţia, simţurile, 
emoţiile şi ceea ce este ignorat de educaţia 
clasică - corpul. 

Învăţarea rapidă are şi calitate de a 
reduce stresul, noua abordare stimulează 
zone mai întinse ale creierului, iar acest 
lucru este vital pe măsură ce îmbătrânim. 
Specialista franceză, dr. Monique Le 
Poncin, declara: “dacă celulele creierului 
nu sunt utilizate suficient, datorită 
superspecializării sau lipsei de activitate, 
mobilitatea strategică se pierde”10. 

Acest lucru explică de ce la vârstă 
mijlocie apare rezistenţa la schimbare, nu 
mai ţinem pasul cu ceilalţi, cauzând 
deficienţe la bătrâneţe. 

Se poate obţine „stare de bine” prin 
intermediul: relaxării, vizualizării şi 
repetiţiei imaginative – marele arbore 
metodologic tridirecţional utilizat în 
vindecări mentale, se pot evacua toxinele 
mentale. Deoarece întreaga experienţă de 
viaţă se derulează în amintire, toţi purtăm 
bagaje de care nu suntem conştienţi. De 
exemplu: o naştere traumatizantă, unele 
sugestii demoralizatoare cum ar fi: „nu 
putem schimba, aceasta este un lucru 
îngrozitor”, „nu pot învăţa la disciplina X 
deoarece este foarte grea”, purtăm cuvinte 
şi opinii, ce rămân în noi neobservate 
precum un roi de bacterii, de exemplu „eşti 
un prost”, “eşti un incapabil”, sau “eşti un 
bleg”. 

Această putere sugestivă a amintirilor 
negative subterane poate explica folosirea 
unei fracţiuni din noi înşine. Profesoara 

                                                
10 Ibidem, p.28. 

accelerativă, dr. Tatiana Rodojic-Matano, 
arăta: „noi trebuie să-i ajutăm pe clienţii 
noştri să-şi descopere ideile preconcepute 
din subconştient”11. 

Starea propice. Relaxează-te, fă-te 
comod, închide ochi şi aminteşte-ţi de un 
moment în care ai avut o mare realizare, în 
care ai fost cel mai bun când te-ai bucurat 
de tine. Găseşte un moment din cele 
enumerate mai sus şi transpune-te acolo. 
Aminteşte-ţi scena, cine a fost de faţă, cum 
se purtau ceilalţi cu tine; priveliştea de 
atunci, sunetele, mirosurile, tot ce se leagă 
de acel moment triumfător. În timp ce 
retrăieşti clipa reţine senzaţia pe care a-i 
simţit-o, căldura, fiorii, lumina sau 
greutatea. Savurează din plin aceste stări, 
retrăieşte bucuria de atunci, apoi 
încrucişează două degete şi promite că vei 
putea să-ţi induci această stare în care te-ai 
simţit grozav ori de câte ori vei încrucişa 
cele două degete.  

Confundă-te în acea stare o vreme, apoi 
întoarce-te treptat în prezent. 

Puterea misterioasă formatoare a 
memoriei este acel ceva inefabil, „aflat 
dincolo de tehnicile obişnuite de învăţare 
rapidă şi care îşi face simţită prezenţa 
pozitiv aducând schimbări remarcabile”12. 

Să învăţăm cu memoria subliminală. 
După cercetătorii în domeniu, memoria 
subliminală sau memoria subconştientă 
este un generator inteligent, dar umbrit. 
Din păcate educaţia tradiţională se 
adresează conştientului, deci numai unei 
feţe 13 aşa cum sublinia Lozanov. Mintea 
subliminală poate, deşi tu nu poţi în mod 
obişnuit, să reţină informaţii doar dintr-o 
singură privire de o secundă aruncată 
asupra întregii pagini. Dacă vom şti cum să 
folosim această „uzină electrică latentă”14, 
vom avea numai de câştigat şi mai ales pe 
termen lung. După cum demonstrează 
                                                
11 Ibidem, p.29. 
12 Ibidem, p.36. 
13 Ibidem, p.48. 
14 Ibidem, p.49. 
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experimentele, ceea ce se întâmplă este 
explicat astfel: informaţia „imprimată” la 
nivelul minţii subliminale urcă gradat la 
nivelul conştientului. Învăţarea accelerată 
are grijă să evite ca energia statică a 
mesajelor mixte să acceseze cele două 
minţi. 

Un exemplu este edificator: profesorul 
spune „Educaţia este unul dintre cele mai 
importante lucruri în viaţă”15, în timp ce 
auditoriul stă într-o clasă cu zugrăveala 
coşcovită, sărăcăcioasă, unde nu se poate 
întâmpla nimic. Mintea subliminală în 
acest moment învaţă din ceea ce întrezărim 
cu coada ochiului şi extrage informaţii din 
lucrarea de care nici nu suntem conştienţi. 
Poze şi citate afişate pe pereţi, felul în care 
este aranjat mobilierul, felul în care 
sugestiile pozitive sunt încastrate în 
instrucţiunile orale – orice lucru dintr-o 
clasă de învăţare accelerată este în aşa fel 
orchestrat încât toate acestea să se 
direcţioneze benefic asupra auditorului. 
Dacă înveţi pe cont propriu, efectul 
întârziat al mesajelor mixte contradictorii 
are adesea izvorul în desonanţa interioară, 
nu în cea exterioară.  

Dr. Teri Mahaney a reuşit studiind 
„Superlearning” să pună cap la cap 
cercetările ştiinţifice cu privire la 
supoziţiile subliminale şi să realizeze 
înregistrări subliminale în formatul 
puternic motivant al învăţării rapide. 
Aceste casete numite „Schimbă-ţi mintea” 
îi ajută pe oameni să treacă printr-o 
schimbare rapidă. Regretatul dr. Lloyd 
Silverman de la Universitatea din New 
York, cel mai mare cercetător al sugestiei 
subliminale (în afară de cercetătorii 
guvernamentali secreţi), spunea „o sugestie 
subliminală vizuală sau auditivă este de 
obicei cea care-ţi parvine de dincolo de 
nivelul percepţiei conştiente.  

Timp de peste 60 de ani savanţii din 
întreaga lume au intrat în mintea oamenilor 

                                                
15 Ibidem. 

cu sugestii subliminale, în general prin 
intermediul imaginilor şi sunetelor. 
Sovieticii sunt campioni şi acum în acest 
domeniu şi s-a ajuns la concluzia că, în 
condiţii de laborator, sugestiile subliminale 
pot influenţa aproape orice parte a 
corpului, de la bătăile inimii până la 
factorii de presiune din sânge. 

Mahaney s-a gândit că, dacă ar combina 
muzica de forţă a învăţării rapide cu 
formatul ritmat şi alte sugestii subliminale, 
ar putea obţine un produs interesant. 
Muzica şi repetiţiile cronometrate ritmic 
antrenează singure mintea subliminală 
pentru a deschide un canal clar de primire 
al sugestiilor. Totuşi, cea mai mare 
performanţă în dizolvarea blocajelor prin 
elemente sugestive a realizat-o dr. Tatiana 
Radojic-Matano. Ea utilizează un spectru 
de sugestii de la stabilirea conştientă a 
ţelului la autosugestie şi repetiţiile 
imaginative pentru a-i ajuta pe studenţi să 
scape de scenariile negative şi să facă 
saltul la un nivel superior. „A ne alege 
sugestiile pe care le utilizăm pentru a 
ajunge la mintea subliminală având în grijă 
ca sugestiile să lucreze în favoarea noastră, 
reprezintă fundamentul învăţării rapide”16. 

Relaxarea corpului la dorinţa – 
tehnică de bază a învăţării rapide 
Capacitatea de a ne relaxa corpul la dorinţă 
este o tehnică de bază a învăţării rapide. 
Aceasta reprezintă o abilitate centrală. 
Cursul lui Eli Bey director, fondator al 
societăţii Relaxation Respanse Inc. din 
Toronto a ajutat la uşurarea sentimentului 
de anxietate, la scăderea abuzului de 
calmante şi de somnifere şi a reclădit 
stăpânirea de sine în cazul a mii de 
birocraţi, oameni de afaceri şi profesori din 
Canada. 

Specialiştii consideră că adevărata cheie 
dintre toate tehnicile învăţării rapide este 
să te afli în starea potrivită de a învăţa. 

                                                
16 Ibidem, p.50. 
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Putem aminti câteva dintre metodele de 
relaxare: 

a) antrenamentul (training) autogen al 
lui Schultz; 

b) relaxarea progresivă a lui Jacobson; 
c) sofrologia (sau ştiinţa spiritului senin 

aplicată conştiinţei umane) a lui Alfonso 
Caycedo; 

d) eutonia (stare de tonicitate armonios 
echilibrată) Gerdei Alexander; 

e) Yoga Nidra; 
f) Zen în japoneză derivat din sanscritul 

Dhyna care a dat tch’an în chineză şi 
înseamnă “meditaţie fără scop, 
concentrare” şi practica mesajului în scop 
de relaxare este extrem de simplă, uşor de 
învăţat şi de transmis.  

h) tai-chi-chuan care este o veritabilă 
artă de a trăi şi a te simţi mai bine (este o 
disciplină energetică uşoară ca o meditaţie, 
o relaxare prin mişcare, un dans cu 
încetinitorul). 

Toate acestea sunt dezvoltate în lucrarea 
A.B.C-ul relaxării al lui Jacques Choque 
apărută la Editura Corint în anul 2003. Este 
bine să o procuraţi (cei ce doresc a se 
relaxa constructiv, că mai sunt şi alte 
moduri de relaxare distructive). 

Muzica învăţării rapide (accelerate) 
Charles Baudelaire în poemele sale spunea 
că tot ceea ce ne înconjoară ne afectează 
într-un fel sau altul: culorile, parfumurile, 
sunetele şi de regulă nu suntem conştienţi 
de acest lucru17. 

a) Culorile ce trec prin părţile simţurilor 
se transformă, acţionând asupra corpului şi 
spiritului. Ex.: roşu – incită la acţiune; 
albastru şi portocaliu - destindere şi 
favorizează vindecarea; galbenul 
facilitează concentrarea şi studiul. 

b) Filogenetic, mirosul este cel mai 
vechi, iar memoria olfactivă cea mai 
dezvoltată. Exemplu: lavanda – inspiră 
calm şi armonie; lămâia – adaugă la calm 

                                                
17 Christian Drapeau, Învaţă cum să înveţi repede, 
Editura Teora, 2004, p.65. 

şi puţină vioiciune; verbina – înveseleşte; 
vanilia de coriandru şi tomala favorizează 
concentrarea intelectuală; scorţişoara 
suscită activitatea şi perseverenţa; orhideea 
şi ambra conduc la interiorizare şi 
reculegere. 

c) Auzul este simţul adesea neglijat, dar 
care influenţează sistemul nervos. 

Nu putem analiza acest univers al 
muzicii fără a ţine cont de diferiţi 
parametri ai muzicii: ritmul, tonalitatea, 
frecvenţa, melodia, armonia şi timbru. O 
scurtă analiză a acestora ne va ajuta foarte 
mult pentru dezvoltarea demersului nostru. 

Ritmul este inima muzicii. Corpul 
omenesc are un ritm circadian care 
urmăreşte mişcarea soarelui. Anumite 
proprietăţi ale sistemului nervos inhibator 
fluctuează în ritmul anotimpurilor. O 
muzică cu un ritm lent (56 sau 64 de bătăi 
pe minut) va antrena o încetinire a ritmului 
cardiac. 

Tonalitatea sau frecvenţa este scheletul 
muzicii. Conform studiilor lui Alfredo 
Tomatis, frecvenţele înalte (peste 8.000 
Hz) constituie o adevărată hrană pentru 
creier. Notele acţionează asupra diferitelor 
organe. După Aivanhov „sol” acţionează 
asupra inimii, „re” – intelectului, „la” – 
sufletului, „mi” asupra spirtului. 
Instrumentele cu frecvenţă înaltă sunt: 
vioara, flautul, harfa şi oboiul. 

Melodia  influenţează centrul imaginii 
(senzaţiilor). 

Armonia  poate fi minoră sau majoră. 
Aceasta acţionează asupra spiritului astfel: 
acordurile sau piesele într-o gamă majoră 
suscită forţă şi predispun la acţiune, pe 
când cele din gama minoră inspiră 
gingăşie. 

Timbrul este culoarea sunetului. 
Frecvenţele înalte, deci superioare au 
acţiune relaxantă şi stimulantă asupra 
creierului. Ele regenerează facultăţile 
mentale, cele de joasă frecvenţă (valorile 
de 2.000 Hz) obosesc organismul creând 
anxietate. 
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Ce este frecvenţa de antrenare? 
Lucrările lui Sherry Edward de la 
Universitatea din Ohio au evidenţiat 
această frecvenţă de antrenare. Dacă cele 
două surse sonore utilizate pentru a 
produce frecvenţa de bătaie biauriculare 
sunt multipli unui număr, aceste sunete vor 
avea tendinţa să dea la nivelul 
electroencefalogramei unde celebrale egale 
cu acel număr. Acest număr este numit 
frecvenţa de antrenare.  

Exemple:  
- cele două surse utilizate au 

frecvenţa de 63 şi 70 Hz; 
- ambele sunt multiplu de 7; 
- aceste frecvenţe create cu multiplu 

de 7 vor provoca unde cerebrale de 
tipul de α şi θ tipice unei stări de 
mare receptivitate şi creativitate. 

Cea mai utilizată frecvenţă de antrenare 
este 7,8 Hz corespunzător lui α şi 
corespunzând frecvenţei medii de 
rezonanţă ai ionosferei Pământului. Ea este 
numită şi frecvenţa lui Schumann. 

Cunoscut este că muzica barocă, adică 
cea de la începutul sec. al XVIII-lea, a 
compozitorilor Vivaldi, Teleman, Corelli, 
Haendel, Bach, Haydn, Mozart şi anumite 
piese a lui Schumann, Schubert, Bizet şi 
Beethoven, ascultată potrivit învăţării 
accelerate, diminuează proporţia de unde β 
produse de creier şi creşte proporţional, 
producerea undelor α şi θ, dar şi creşterea 
plantelor cu 25% până la 65%. Aceleaşi 
rezultate au fost obţinute în ceea ce 
priveşte producţia de ouă a găinilor şi 
producţia de lapte la vaci. 

Care este efectul celor două concerte 
în învăţarea rapidă? 

Asupra minţii concertele învăţării 
rapide permit:  

- muzica barocă (60 bătăi/minut) 
deschide un canal de comunicare 
către mintea subconştientă, extinde 
memoria şi armonizează emisfera 
cerebrală dreaptă cu cea stângă. 
Relaxează corpul şi alertează 

mintea. Aceasta este muzica 
supermemoriei; 

- „concertul activ” ce utilizează mult 
din tempoul lui Mozart la frecvenţe 
înalte, ca fundal pentru citirea 
dramatică a materialului ce trebuie 
învăţat dă un impuls de energie 
cortexului cerebral pentru a 
reîncărca şi reechilibra creierul cu 
corpul. Acum mintea se ascute, 
creierul emite semnale 
corespunzătoare sistemului şi 
uşurinţa înlocuieşte dificultatea de 
învăţare. Toată fiinţa se 
revitalizează. 

Modalităţi ale inteligenţei 
Dicţionarul „Le petit Larousse” arată că 

inteligenţa este „capacitatea de a cunoaşte, 
de a înţelege”. 

Sistemul de învăţământ actual nu face 
apel  decât la inteligenţa de tip verbal şi 
matematic. Gardner a identificat 7 
modalităţi ale inteligenţei, definindu-le 
foarte bine în cartea sa „The Frames of  
Mind” (structurile spiritului). Acestea sunt:  

- inteligenţa raţională şi matematică 
(logică) ; 

- inteligenţa vizuală; 
- inteligenţa auditivă şi verbală 

(lingvistică); 
- inteligenţa muzicală şi ritmică; 
- inteligenţa kinestezică (fizică); 
- inteligenţa intrapersonală; 
- inteligenţa interpersonală. 
Metafore toxice şi dizolvarea 

blocajelor din calea învăţării, schimbării 
şi trăiri 

„Limbile străine sunt grele”, „Să scrii la 
computer este foarte greu”, „Să conduci un 
avion este foarte greu”, „Sporturile 
extreme sunt o prostie”, „Domnule arătaţi 
ca un papagal îmbrăcat aşa”, „Cine te crezi 
tu ca să pui întrebări?”. Acestea sunt 
seminţele blocajelor emoţionale. Ce sunt 
blocajele etice? Ele sunt întreţesute în 
însăşi cultura noastră. Ele ţin de judecăţile 
despre ce este bine şi ce este rău.  
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Exemple: „întotdeauna trebuie să te 
gândeşti la ceilalţi”, „greşelile se plătesc 
scump”, „fără muzică nu este câştig”. 

Metaforele toxice pot eroda abilitatea 
noastră de a învăţa şi de a obţine 
performanţă. 

Cum să dizolvăm blocajele?  
Sunt diferite metode de dizolvare a 

acestora. Ex.: mulţi stau în faţa oglinzii şi 5 
minute pe zi spun: „sunt minunat”, „sunt 
cel mai bun, mai deştept şi mai frumos” 
etc. 

Pentru a te elibera de blocajele din faţa 
învăţării: 

- fi conştient că ele există; 
- întreabă-te dacă nu cumva împlinesc 

o nevoie; găseşte o altă cale de 
satisfacere a acesteia; 

- sădeşte ferm o structură pozitivă, 
folosind afirmaţii, sugestii, scenarii 
imaginative, experienţe confirmatoare. 

Revoluţia tehnologică de vârf ajută 
potenţialul minţii. Există “maşinile minţii” 
ce sporesc coeficientul de inteligenţă, 
restaurează pierderile de memorie, vindecă 
handicapurile mentale, repară vătămările 
cerebrale, generează optimismul şi chiar 
schimbă predispoziţii genetice. Timp de 
zeci de ani savanţii sovietici au îndreptat 
spre oameni razele pulsatorii ale 
câmpurilor magnetice. Sunt frecvenţe ce ne 
fac să fim deprimaţi, stresaţi, anxioşi cu 
dorinţe chiar de sinucidere.  

Au identificat harta frecvenţelor cheie 
care influenţează emoţiile, memoria, 
puterea minţii starea de conştiinţă. Au 
dezvoltat metode electronice pentru 
dizolvarea amintirilor. Au inventat maşini 
ce transmit frecvenţe toxice pentru minte şi 
corp focalizate asupra: diplomaţilor, 
spionilor, deţinuţilor politici, liderilor 
politici chiar şi asupra jucătorilor de şah. 
Pot transmite aceste frecvenţe la mare 
distanţă. Au inventat aparate ce duc la 
dezalcolizare în cinci zile refăcând 
memoria pe termen scurt. Savanţii 
occidentali au dezvoltat electrostimularea 

(dr. Clarance Cone). Celule cerebrale 
deteriorate pot fi regenerate prin 
intermediul stimulării electromagnetice la 
frecvenţă potrivită.  

Explorările doctorului Baker au dus la 
studiul conştiinţei. Ca şi sovieticii, el a 
descoperit că starea de atenţie conştientă 
este o funcţie de curenţi electrici direcţi ce 
pendulează între doi poli negativi şi 
pozitivi ai creierului. Deci dacă fluxul 
cerebral dintre cei doi poli ai creierului 
este inversat ne pierdem conştiinţa, putem 
chiar adormi. Paleta acestor aparate poate 
fi dezvoltată, dar problema este că sunt 
unele ce acţionează nu în mod benefic şi în 
mod distructiv. Acestea sunt cele mai 
periculoase. 

Se poate învăţa o limbă străină într-o 
lună? 

Răspunsul este da. L-a dat Bancroft care 
l-a invitat pe doctorul Lozanov să ţină 
cursuri la colegiul Scarborough. Bancroft 
şi-a dat seama de aceasta, după ce a reglat 
cronometru la 74 de bătăi pentru fundal de 
lectură a textului convenţional la început  
şi a încetinit ritmul la 60 de bătăi cu 
structuri de date precis segmentate în 
cicluri de 8 secunde. Într-adevăr aceasta 
era calea, iar rezultatele nu au încetat să 
apară. 

Pensia şi înflorirea. Un avocat pe nume 
Ben Eizig de 86 ani afirma: „Învăţ 
franceza prin metode accelerate pentru     
a-mi menţine mintea tânără”. După ce a 
reuşit s-o înveţe într-o lună s-a apucat şi de 
spaniolă. Un californian s-a apucat să pună 
cap la cap înregistrările lexicale ale 
învăţării rapide pentru a crea cuvinte 
încrucişate.  

O pensionară din Florida a organizat un 
grup de învăţare rapidă pentru istoria artei. 
Carolynn Flynn i-a inspirat unui 
participant S.A.L.T. o metaforă fericită: 
„Nu îmbătrânim ci devenim cronologic 
mai înzestraţi”. Învăţarea rapidă şi 
practicată în grupuri umane prin 
intermediul jocurilor, într-un spirit necritic, 
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poate antrena interacţiunile sociale pline de 
sens, care le lipsesc atât de mult celor în 
vârstă.  

Nimeni nu este molestat că greşeşte, toţi 
au dreptate. Pentru prima dată în viaţa lor 
unii oameni descoperă că „a învăţa 
constituie o experienţă dintre cele mai 
frumoase”. 

Cum să ne reinventăm şi cum să ne re-
creăm continuu pentru succes în secolul 
XXI 

Învăţarea rapidă ne poate da un impuls 
deosebit pentru a ne califica şi a 
nerecalifica. Metoda sporeşte abilităţile, 
scade nivelul stresului, economiseşte timp, 
bani şi resurse. 

Este adevărat că trebuie să abandonăm 
vechile noastre aprecieri negative faţă de 
învăţarea de o viaţă, induse de metode 
învechite. 

Elevii şi studenţii secolului XXI vor fi 
oameni ce-şi vor schimba starea, unii 
folosindu-se de tehnologii, dar alţii 
neutilizând alte instrumente în afară de 
propria lor fiinţă. Minteacorp am început  
să-l înţelegem ca pe un sistem unic. 

 
 
 

În loc de concluzii 
„Dacă vrei să zbori, scapă de învelişul 

de larvă”18 – sună o ironie înscrisă pe 
tricourile create ca reclamă la învăţarea 
rapidă. Este dificil să zbori în contextul 
conflictelor dificile de azi. Se poate ca un 
singur fluture şi zborul lui să influenţeze 
puternicele fronturi atmosferice ale 
Pământului. Fiecare din noi avem o 
traiectorie în viaţă, o undă de influenţă 
poate mai mare decât ne-o imaginăm. 
Undeva în adâncul nostru toţi deţinem 
adevărata substanţă. Există în acest 
moment o întrebare. Vom dormi în 
continuare sau ne vom trezi?  

Acum sau poate niciodată este 
momentul să rostim împreună cu poeta 
renascentistă Maya Angelou „Bună 
dimineaţa”19. 

                                                
18 Ibidem, p. 244. 
19 Ibidem, p. 213. 

18 Ibidem, p. 244. 
19 Ibidem, p. 213. 
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n eseul Război şi civilizaţie, Arnold 
Toynbee menţiona că perfecţionarea 

artei militare nu este dependentă de 
perfecţionarea societăţii, de buna 
funcţionare a acesteia, ci, dimpotrivă, îşi 
află seva, de regulă, în stoparea sau chiar 
în reculul civilizaţiei, pentru că civilizaţia 
ascendentă, înfloritoare, nu dă naştere la 
războaie ci, dimpotrivă, previne războiul. 
Numai criza civilizaţională, susţine el, 
produce violenţă. Cu alte cuvinte, arta 
militară nu ar fi un produs al civilizaţiei, ci 
o consecinţă a degradării ei. Afirmaţia lui 
Arnold Toynbee  pare întemeiată dacă 
avem în vedere că perfecţionarea 
mijloacelor de distrugere  şi utilizarea lor 
în conflictele armate nu creează, ci 
distruge produsele civilizaţiei. 

Perioadele de tensiune, crizele şi 
conflictele, ciocnirile dintre civilizaţii, cum 
au fost războaiele medice, războaiele 
punice, cruciadele, primul şi al doilea 
război mondial, sunt indiscutabil fracturi 
civilizaţionale, fenomene anomice 
complexe ale societăţii omeneşti şi 
nicidecum factori generatori de progres. 
Ele distrug, nu produc elemente ale 
civilizaţiei, iar părerea că cercetările în 
domeniul producerii de arme generează 
progres tehnologic sunt cinice. 

Cercetătorii fenomenului război sunt 
şi astăzi împărţiţi atunci când vine vorba 

despre cauzele şi esenţa acestuia. De o 
parte sunt cei care afirmă că războiul ţine 
de agresivitatea speciei umane, fiind un 
sistem de descărcare a energiilor unui 
cutremur, iar de altă parte cea care susţin 
că războiul este un produs al societăţii 
omeneşti, este un fenomen politic şi social 
foarte complex, cu cauze numeroase şi 
determinări multiple. Din punctul de 
vedere al ştiinţei militare, el nu este decât o 
modalitate de rezolvare a unor situaţii 
conflictuale prin mijloace violente, adică 
un ultim mijloc de deblocare a unei situaţii, 
un produs al politicii, deci al intereselor, şi 
ţine de relaţiile politice, sociale, economice 
şi chiar culturale. Indiferent de explicaţiile 
asupra cauzelor care îl generează, un lucru 
este cert: războiul este o catastrofă, o 
tragedie, soldată totdeauna cu pierderi de 
vieţi, cu distrugeri materiale, cu stagnări şi 
chiar reculuri dureroase pentru civilizaţie 
şi cultură. Lăsând la o parte aceste 
controverse trebuie să constatăm că 
războiul este, totuşi, un fenomen specific 
societăţii umane care presupune însă o 
ştiinţă a confruntării violente dusă  cu 
mijloace militare. 

Concepţiile cu privire la natura, 
cauzele, declanşarea, desfăşurarea şi 
deznodământul războaielor au evoluat şi 
ele odată cu evoluţia societăţii omeneşti. 
Odinioară, susţine Gerard Chaliand în 
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lucrarea sa „Anthologie mondiale de la 
strategie”, victoria însemna însuşirea de 
bunuri, de sclavi, de teritorii. La azteci, 
imperiul războinic constituit printr-o serie 
de cuceriri, scopul războiului, paralel cu 
creşterea tributului care îmbogăţea grupul 
hegemonic, era mai puţin acela de a 
provoca victime adversarului, cât acela de 
a face prizonieri care vor deveni oferte în 
holocaust. Inamicul este învins când i-au 
fost luaţi şefii sau când i-a fost distrus 
templul, semn că zeii săi nu sunt atât de 
puternici. Exterminările nu privesc decât 
anumite categorii de conflicte şi nimicirea 
forţelor armate ale adversarului, 
teoretizată de Clausewitz ca fiind scopul 
principal al operaţiilor militare, nu este în 
sine decât un moment al concepţiei 
totdeauna schimbătoare a războiului1. 

Conflictualitatea între state, naţiuni, 
civilizaţii, în general între grupuri mari de 
oameni, ca fenomen care a marcat 
dintotdeauna evoluţia omenirii, a fost 
explicată de-a lungul vremii în cele mai 
diverse moduri şi i s-au atribuit multiple 
modalităţi de manifestare. Astfel, s-a 
crezut multă vreme că antagonismul 
fundamental, cel care a generat atâtea 
confruntări, ar fi fost între puterile 
maritime şi cele continentale. Fără a nega 
acest aspect foarte important pentru 
anumite perioade ale conflictualităţii 
mondiale şi regionale, trebuie spus că 
lucrurile sunt mult mai complicate şi mai 
complexe. Lumea nu s-a mişcat numai pe 
mare, ci şi pe uscat. Mai mult, se pare că 
marile mişcări de populaţie au avut loc pe 
uscat şi nu pe mări, iar exemplele 
cunoscute până acum confirmă această 
ipoteză. În această viziune, antagonismul 
fundamental din secolul al IV-lea î.Hr. 
până în secolul al XIV-lea d.Hr., la scara 
continentului euro-asiatic, este cel între 
nomazi şi sedentari. Hunii hărţuiesc China 

                                                
1 Cf. Gerard Chaliand, Anthologie mondiale de la 
strategie, Robert LaFont, Paris, 1990, p. 9. 

chiar înainte de dinastia Han, numeroase 
alte popoare migratoare, de la goţi la 
mongoli şi popoarele turcice, hărţuiesc 
continuu Europa. Există un nucleu 
perturbator, un foaier generator de mişcare 
populaţională care s-a aflat odinioară în 
Asia Centrală, şi care în zilele noastre, pare 
să se situeze în Asia Centrală şi Sud-
Estică, dar sub o cu totul altă formă. Sciţii, 
hunii, avarii, ungurii, turcii, mongolii au 
făcut ravagii în necuprinsurile eurasiatice. 
Interesant este că toţi erau călăreţi 
desăvârşiţi şi foarte buni arcaşi. De aceea, 
influenţa lor asupra artei militare s-a făcut 
serios simţită. Ei au impus confruntării 
militare spiritul activ, ofensiv, în care 
predomină mişcarea, rapiditatea acţiunii şi 
supleţea dispozitivelor creând în spaţiul 
societăţii omeneşti războiul de mişcare, 
bazat pe acţiuni rapide şi surprinzătoare. 

Pe stepele central-asiatice, unde s-au 
născut, ei îşi desfăşurau nestingheriţi 
forţele, îşi potoleau setea de mişcare, 
hălăduind în copitele cailor întinsuri 
nesfârşite. Spiritualitatea acestor populaţii 
nu s-a format în respect faţă de traiul 
vertical, de verticalitatea spaţiului plin, 
pentru că un astfel de spaţiu nu exista 
acolo, ci sub presiunea întinsului arid, a 
liniei fugitive a orizontului, a unui spaţiu 
plat şi gol, adesea frecventat de fata 
morgana, copleşitor de întins şi copleşitor 
de gol, dezolant şi primitiv, pe care numai 
goana calului o putea umple şi căruia setea 
de mişcare îi putea atenua presiunea 
teribilă şi nuditatea. Era un spaţiu care te 
îndemna să treci dincolo de el, care îţi 
impunea fuga, mişcarea, nomadismul ca 
mod de viaţă, ca sens al supravieţuirii. 

Acest spaţiu se întindea din zona 
Mării Caspice până în îndepărtata 
Manciurie. El este, deopotrivă, un focar 
generator de mişcare şi un pivot al lumii 
eurasiatice, care, timp de două milenii, 
afectează China, până la dinastia Ming. 
Acest spaţiu perturbator a exercitat o 
presiune foarte mare, îndeosebi asupra 
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Persiei. Este vorba de invaziile succesive 
ale turcilor şi mongolilor. Bizanţul, 
Carpaţii şi zona Balcanilor au fost şi ele 
afectate de invaziile succesive ale goţilor, 
vizigoţilor, hunilor, bulgarilor şi 
maghiarilor. 

Spaţiile sedentare ale antichităţii sunt 
China, India, Persia (până la războaiele 
medice), Mesopotamia, Asia Mică, 
Egiptul, Grecia, Siria, Italia, Tracia şi 
Dacia. Aceste civilizaţii sedentare s-au 
format în jurul fluviilor, în depresiuni şi 
zone montane cu o climă prielnică, în oaze 
şi, în general, în ţinuturi bogate în resurse. 
În cele din urmă, în conflictul nomazi-
sedentari, au învins sedentarii. Victoria lor 
constă în faptul că aproape toate aceste 
civilizaţii şi popoare şi-au păstrat, de-a 
lungul mileniilor, cea mai mare parte din 
teritoriile lor, limba şi obiceiurile, ba, mai 
mult, au influenţat cultura nomazilor şi 
chiar i-au asimilat sau sedentarizat. 

Istoria Europei s-a fondat pe moştenirea 
iudeo-creştină şi greco-latină. Primul 
adversar, din secolele al VII-lea, al VIII-lea 
până în secolul al XVI-lea, a fost islamul. În 
mai puţin de un secol, islamismul 
cucereşte jumătate din bazinul 
mediteranean, care era în cea mai mare 
parte elenizat, romanizat şi creştinat, şi 
atinge Peninsula Iberică. Procesul a 
început în 1085, prin luarea cetăţii Toledo, 
şi se încheie în 1492. A urmat expansiunea 
musulmanilor, din secolul al XIV-lea până 
în secolul al XVI-lea. Rând pe rând, cad 
Kosovo în 1389, Nicopole în 1396, 
Mohacs în 1526, iar în 1525 turcii asediază 
Viena, oraş din inima Europei, care va fi 
din nou asediat în 1683 şi salvat prin 
intervenţia polonezului Jan Sobieski. 

Stăpânirea otomană s-a încheiat 
treptat, începând cu 1831, când Grecia îşi 
declară independenţa, cu războiul ruso-turc 
din 1877-1878 şi cu cele balcanice din 
1911-1913. În perioadele acestea, au avut 
loc confruntări şi confluenţe culturale, 
schimburi şi transmutări de populaţii, 

procese care au marcat profund nu numai 
Balcanii, Marea Egee şi Marea 
Mediterană, ci întregul continent european. 

Pornind de la aceste realităţi istorice, 
unele dintre teoriile contemporane cu 
privire la cauzele războaielor se îndreaptă 
către o explicaţie orientată spre uriaşele 
decalaje care au produs adevărate falii între 
civilizaţii, în special între civilizaţia lumii 
creştine şi cea a islamului. Teoria faliilor 
este susţinută şi argumentată, uneori în 
mod obiectiv, alteori cu un subiectivism 
vizibil, de Samuel Huntington, în cartea sa 
Ciocnirea civilizaţiilor. Ea vine în 
contradicţie flagrantă cu teoriile care susţin 
că nu diferenţele culturale sunt la originea 
conflictualităţii care se manifestă la scară 
globală, ci inechitatea relaţiilor dintre 
statele bogate şi statele sărace, care 
adânceşte continuu decalajele dintre ele, 
provocând frustrare şi reacţii violente. 

Onorată asistenţă, 
Nu este rostul acestui discurs să se 

pronunţe în mod tranşant în favoarea uneia 
sau a celeilalte dintre poziţii, pentru că ele 
au din capul locului puternice conotaţii 
politice, şi chiar dacă astăzi războiul este 
înţeles uneori ca un sfârşit al politicii, el 
rămâne, totuşi, un instrument al politicii, o 
continuare a politicii sau, aşa cum mai 
consideră unii teoreticieni, un rezultat al 
absenţei puterii politice capabile să 
controleze această predispoziţie spre 
confruntare. Totdeauna angajarea militară 
între două entităţi, chiar şi atunci când se 
produce spontan (unele conflicte armate   
s-au declanşat dintr-un capriciu), are ca 
suport o decizie, iar această decizie este 
politică. Ca soluţie de rezolvare, prin lupta 
armată, a unor tensiuni, crize şi conflicte, 
războiul începe să fie din ce în ce mai 
puţin agreat de state şi mai ales de 
populaţii. Deşi continuă să rămână o 
practică în rezolvarea diferendelor, 
oamenii sunt din ce în ce mai mult 
convinşi că o astfel de soluţie nu este cea 
mai bună. Tot Gerard Chaliand spunea că 
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populaţiile europene ies din Primul Război 
Mondial cu un sentiment de dezgust, 
temperat la învingători  prin savoarea 
adesea amară a victoriei şi întărit la cei 
învinşi printr-un sentiment de dureroasă 
frustrare. (…) Este însă imposibil să 
analizăm războiul, pe plan istoric, numai 
după aceste criterii de sensibilitate de azi. (…) 

Marea mutaţie care s-a cristalizat în 
Europa încă din timpul Primului Război 
Mondial, dar a devenit posibilă doar odată 
cu evoluţia spectaculoasă a tehnicii de 
luptă în sensul creşterii preciziei şi a 
efectului la ţintă, este că soldaţii nu mai 
vor să fie consideraţi ca vite trimise la 
abator. De acum înainte, războiul 
încetează să mai fie perceput sub un singur 
unghi ludic: preţul său este prea mare în 
suferinţă. Viaţa omenească este resimţită 
ca fiind mult mai preţioasă ca odinioară2. 

Este de aşteptat ca, în viitor, în 
condiţiile accentuării procesului de 
formare a unor entităţi civilizaţionale, 
economice şi culturale, războiul să-şi 
modifice filosofia, devenind mult mai 
complex, cu foarte multe ramificaţii, 
modulându-se pe sistemele politice, 
economice şi sociale, pe procesele 
specifice viitoare din societatea 
omenească. Cât priveşte componenţa 
violentă a războiului, confruntarea armată, 
era nucleară şi cea electronică vor aduce 
mutaţii substanţiale în arta militară, fără a-i 
schimba, însă nici esenţa şi nici spiritul. 

În aceste condiţii, scopurile şi 
obiectivele confruntării armate devin tot 
mai diversificate, complementare sau 
opuse, exclusiviste sau doar contradictorii, 
în funcţie de interese, şi vor consta în: 
cucerirea şi menţinerea iniţiativei 
strategice, îndeosebi în domeniul 
informaţiei şi sistemelor de lovire; 
controlul ciberspaţiului, al spaţiului virtual 
şi spaţiului cosmic, exercitarea influenţei 
în vederea accesului neîngrădit la rezervele 

                                                
2 Ibidem, p. 8. 

globale de materii prime strategice, în 
special a rezervelor de hidrocarburi, 
realizarea dominaţiei forţei dreptului, 
controlul şi gestionarea crizelor, 
stabilizarea zonelor tensionate, construirea 
şi chiar impunerea ordinii într-o zonă a 
lumii, bazată pe valorile democratice şi 
eradicarea cauzelor conflictualităţii 
patogene, concomitent cu protecţia 
mediului şi a vieţii. La polul opus se vor 
afla confruntările armate care vizează 
producerea de disensiuni, menţinerea stării 
de confuzie, crearea unei beligeranţe 
continue şi difuze, profitabile pentru 
grupările şi reţelele criminale 
transfrontaliere, non-statale, teroriste şi 
anticivilizaţionale; controlul economic, 
politic şi informaţional al unor regiuni, 
zone şi chiar al întregii planete, controlul 
resurselor energetice.  

Acestea sunt doar câteva din 
coordonatele care ţin de politica războiului 
şi configurează sfera conflictuală, spaţiul, 
mediul şi chiar tipul de confruntare. Prin 
urmare, războiul viitorului se anunţă a avea 
o arie foarte extinsă, depăşind cu mult 
sfera confruntării armate violente din 
teatru sau, mai exact, extinzând şi 
flexibilizând teatrul de operaţii, astfel 
încât, în cele din urmă, se pare că nu va 
mai rămâne aproape nimic din ceea ce s-a 
înţeles secole de-a rândul prin fenomenul 
război. Până la o asemenea etapă, drumul 
este însă foarte lung, iar probabilitatea 
diseminării sau diluării războiului în 
dialectica ontologiei existenţei sociale este 
şi ea minimă, aşa că sintagmei „viitorul 
războiului” nu pare să i se găsească, cel 
puţin deocamdată, un răspuns foarte 
optimist. Rămâne ca, luându-l chiar şi ca o 
fatalitate, oamenii să-i atenueze măcar 
efectele distructive, dintre care unele ar 
putea compromite pe termen lung sau 
pentru totdeauna existenţa civilizaţiei. De 
aceea, când vorbim de războiul viitorului, 
nu ne referim neapărat la prezenţa sau 
absenţa acestui fenomen în viaţa societăţii 
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omeneşti, ci la raportul dintre diversele 
tipuri de confruntare, nivelul de violenţă, 
forţele şi mijloacele care vor pune în operă 
confruntarea armată, la sistemul de 
angajare, la amploarea spaţio-temporală a 
acţiunilor şi operaţiilor, la caracteristicile 
acestora, la efecte şi, bineînţeles, la 
consecinţe. 

Direcţiile în care a evoluat strategia 
războiului au fost totdeauna 
interdependente şi dependente de 
dezvoltarea economică, de tehnologie, de 
informaţie, de opţiunea politică şi de 
situaţia internaţională. S-a creat astfel un 
model în spirală în care factorii politici, 
economici, culturali, sociali, informaţionali 
şi militari, interni şi internaţionali, s-au 
ordonat ca într-o catenă spiralată tip ADN, 
această aşezare definind tipul de război, 
caracterul acestuia, predominanţa unuia 
sau altuia din factori, condiţionările şi 
determinările de tot felul. De aceea, a 
studia războiul viitorului, în complexitatea 
determinărilor sale, presupune a înţelege 
acest model generativ, a-i analiza 
condiţionările şi determinările, atât în 
ansamblul, cât şi în specificitatea lor. 

Spre deosebire de secolele trecute, 
când această analiză se rezuma la o simplă 
descriere a evenimentelor şi a 
determinărilor după modelul jocurilor 
strategice cu sumă nulă, potrivit cărora 
totdeauna trebuie să existe unul care 
câştigă şi altul care pierde, într-o proiecţie 
limitativă bazată pe o logică bivalentă da-
nu, deznodământul războiului va avea 
nuanţe multiple, corespunzător unei 
realităţi variabile, fluide, instabile, întrucât, 
se ştie, între da şi nu există o infinitate de 
posibilităţi. Tendinţa este confirmată deja 
de realitatea conflictelor din ultimele două 
decenii, iar concluzia care se desprinde 
este aceea că nici un război nu rezolvă pe 
deplin toate problemele care îl cauzează. 
Totdeauna, în urma unui conflict militar, 
ambele părţi  câştigă şi pierd nu neapărat în 
proporţii complementare (ce a pierdut unul 

a câştigat celălalt), ci într-un mod nuanţat, 
complex, în sensul că, adesea, victoria 
include un procentaj substanţial de 
pierderi, iar înfrângerea nu este lipsită de 
un oarecare câştig. Învinsul, mai ales dacă 
nu a provocat el declanşarea războiului, 
fiind în postura de victimă a agresiunii, se 
bucură de susţinere politică, economică, 
diplomatică şi chiar militară, din partea 
comunităţii internaţionale şi a unor state 
interesate. 

Progresele din matematică, din 
fizică, din ştiinţele sociale şi din cele 
politice, din psihologie şi sociologie au 
influenţat nu numai teoria economică, ci şi 
polemologia. De câteva decenii încoace, 
teoria jocurilor strategice cu sumă nulă este 
înlocuită din ce în ce mai mult cu teoria 
haosului, potrivit căreia evoluţia unui 
fenomen depinde în mare măsură de 
variaţia condiţiilor iniţiale, de condiţiile de 
mediu şi de comportamentul sistemului în 
bifurcaţii. Singura certitudine în domeniul 
acestei teorii este că nimic nu este şi nu 
poate fi foarte sigur pe lumea aceasta. 
Determinismul de tip mecanicist, care a 
guvernat omenirea de la Renaştere până 
către sfârşitul secolului al XX-lea, este 
înlocuit sau completat cu un determinism 
dinamic, complex, potrivit căruia nu 
realitatea urmează ecuaţiile rigide, 
simpliste, preconcepute, ci ecuaţiile trebuie 
să se modeleze după complexitatea vieţii şi 
să modeleze perspectiva ei, iar revoluţia 
din domeniul militar probează cu 
prisosinţă valabilitatea acestui adevăr şi în 
desfăşurarea confruntărilor armate. 

Privind dintr-o perspectivă haologică 
fenomenul război, putem desprinde o 
concluzie dramatică: războiul pare a fi 
permanent, în timp ce pacea, ca echilibru 
strategic între forţele care se confruntă, 
este trecătoare, temătoare şi relativă. 
Acesta este adevărul, chiar dacă el nu pare 
nici încurajator, nici acceptabil, şi cu atât 
mai puţin suportabil.  
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Desigur, războiul nu trebuie 
confundat cu dinamica realităţii, cu lupta 
contrariilor, cu Eul divizibil, care, aşa cum 
spunea Fichte, se opune totdeauna non-
Eului divizibil, întrucât una este războiul şi 
alta lupta vieţii, a devenirii. Războiul este 
un act violent, o criză dusă la extrem, o 
trecere peste un prag limită, o revărsare 
peste margini. Războiul înseamnă violenţă. 
Violenţa conştientă, până la un punct 
gândită, elaborată, condiţionată şi asumată, 
al cărei scop poate fi acela de a distruge, a 
impune, a supune, dar şi pentru a vieţui şi 
supravieţui. 

Războiul viitorului va purta, 
indiscutabil, amprenta caracteristicilor 
epocii în care va avea loc, a situaţiei 
conflictuale, a modului în care vor apărea 
şi evolua crizele, a bătăliilor din sfera 
intereselor politice, economice, teritoriale, 
culturale şi de altă natură, ceea ce 
înseamnă că esenţa fenomenului nu se va 
schimba, iar cei care îl studiază şi cei care 
se pregătesc pentru a-l duce trebuie să ţină 
seama de această realitate. Ei nu pot eluda 
amprenta clasică a acestui fenomen, dată 
de confruntarea armată, cauzele care îl 
generează, natura entităţilor care se 
confruntă, fizionomia şi filosofia 
beligeranţei, dar trebuie să ţină seama, 
totodată, de mutaţiile profunde care s-au 
produs în interiorul său.  

Aşadar, războiul, în viziune clasică, 
definit ca o confruntare violentă între două 
entităţi, nu va dispărea cu totul. La ora 
actuală, peste 50 de ţări se află într-un 
astfel de război (pentru teritoriu, pentru 
avantaje economice, din motive religioase 
sau etnice, ca urmare a unor fantasme ale 
istoriei etc.), iar concluziile care se 
desprind de aici nu arată că în viitorul 
apropiat confruntarea armată va dispărea 
cu totul dintr-un eventual război, ci îşi va 
reduce, în cel mai bun caz, însemnătatea.  

Stimat auditoriu, 
Mersul implacabil al omenirii spre 

globalizare modifică gândirea strategică în 

sensul că, fără a se renunţa la strategiile 
potrivit cărora o ţară se apără la frontierele 
ei, lumea îşi pune deja astăzi, în ceea ce 
priveşte războiul, şi altfel de întrebări, 
întrucât există şi altfel de provocări – mult 
mai grave şi mai greu de gestionat -, care 
pun în pericol nu doar frontierele, ci însăşi 
civilizaţia planetei. A venit deja timpul în 
care o ţară, o civilizaţie, o entitate nu se 
mai apără numai la frontierele ei, ci în 
întreg spaţiul planetar, acţionând, împreună 
cu alte ţări, într-o comunitate de interese, 
de politici şi chiar de forţă, asupra 
cauzelor, a zonelor şi centrelor 
perturbatoare, a focarelor de tensiuni şi 
conflicte, a forţelor şi mijloacelor care se 
află înapoia cortinei, disimulate într-un 
spaţiu fizic aparent liniştit, stabil şi 
transparent. În aceste condiţii, războiul stat 
contra stat, deşi nu dispare, devine din ce 
în ce mai puţin posibil, întrucât toate 
entităţile statale şi civilizaţionale se află în 
dialog, colaborează şi au tot interesul să 
prevină o confruntare între forţe şi 
mijloace care se pot distruge reciproc, fără 
a rezolva vreuna dintre marile probleme 
ale omenirii. 

După cum se observă chiar în 
realitatea contemporană, statele acţionează 
din ce în ce mai mult împreună în coaliţii 
şi alianţe, pentru rezolvarea şi prin forţă, 
atunci când este cazul, a unor diferende 
care afectează comunitatea internaţională, 
împotriva unor reţele ce ameninţă valorile 
democratice, structurile economice, 
culturale şi informaţionale care sunt tot 
mai globalizate, configurând viitorul 
economic şi social al planetei. Marja de 
manevră a unui stat de a se plasa în 
opoziţie cu acest curent s-a restrâns foarte 
mult şi, probabil, către sfârşitul acestui 
secol, va dispărea. În tot acest timp marea 
violenţă va continua să-şi aibă cauzele în 
vulnerabilităţile şi ameninţările non-statale, 
care vin din decalajele economice foarte 
mari între regiuni geografice, din 
proliferarea sărăciei, din extremismul etnic 
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şi religios, din zona reţelelor de traficanţi, 
a crimei organizate.  

În aceste condiţii, cred că nu greşim 
dacă spunem că, apare un nou tip de război 
– războiul împotriva răului -, care va fi 
dus de civilizaţie împotriva non-
civilizaţiei, de societate împotriva forţelor 
care o macină şi o distrug, de state, 
organisme internaţionale, alianţe şi coaliţii 
împotriva reţelelor teroriste, traficanţilor 
de droguri, criminalităţii economice, 
financiare şi sociale internaţionale, a 
totalitarismului, extremismului, 
fundamentalismului de toate tipurile şi a 
altor ameninţări care constituie, de cele 
mai multe ori, partea nevăzută a 
aisbergului. 

Societatea de tip informaţional, în 
care se poate spune că ne găsim deja, 
cunoaşte noi vulnerabilităţi, iar răul degajă 
în aceste condiţii noi ameninţări:  

- ameninţări ce ţin de fizionomia 
ciberspaţiului şi a spaţiului virtual; 

- ameninţări din spectrul tehnologiei 
înalte şi tehnologiei informaţiei; 

- ameninţări care sunt produse de 
experimentele şi acţiunile desfăşurate în 
ionosferă şi în Cosmos; 

- ameninţări rezultate din proliferarea 
în continuare a armelor de distrugere în 
masă, a mijloacelor radiologice, chimice, 
biologice; 

- ameninţări care vin din dezvoltarea 
reţelelor teroriste, a fundamentalismului 
religios, reţelelor de traficanţi, crimei 
organizate şi economiei subterane; 

- ameninţări cauzate de decalajele 
economice; 

- ameninţări provenind din spaţiul 
asimetric; 

- ameninţări genetice. 
Aşadar, omenirea trebuie să se 

pregătească în mod serios pentru noile 
tipuri de confruntări, care nu sunt altceva 
decât forme de manifestare ale violenţei în 
război, care, ne place sau nu, trebuie să 
constatăm că reprezintă o ameninţare 

continuă, permanentă, întrucât ţine de 
însăşi condiţia umană. Este o concluzie ce 
poate părea prea pesimistă, chiar fatalistă, 
dar care este de preferat unui optimism 
pentru care nu avem deocamdată temeiuri 
prea îndreptăţite. Noul tip de război va fi 
din punctul de vedere al confruntării 
armate, o variantă modificată a războiului 
clasic, bine cunoscut, stat contra stat, 
armată contra armată. Cel puţin pentru 
următoarele două-trei decenii, el se 
conturează ca un război asimetric, dus în 
reţele, în forme din cele mai complexe şi 
mai neaşteptate, înscrise într-un spectru 
foarte larg de acţiuni şi reacţii, într-un 
spaţiu multidimensional, definite între 
altele de confruntarea în plan 
informaţional, cibernetic, psihologic, 
mediatic, cosmic, cultural, genetic, 
geofizic, domenii care se adaugă celor 
clasice: politic, militar, economic, 
diplomatic. 

 
Onorat auditoriu, 
Confruntarea în plan 

informaţional va fi, fără îndoială, una 
continuă şi acerbă. Acest lucru nu este nou. 
Manipularea informaţiei s-a efectuat 
întotdeauna, de la Sun Tzî încoace. Ceea 
ce este nou, se referă la predominanţa 
informaţională, la capacitatea senzorilor de 
informaţie de a ţine sub supraveghere 
întreaga planetă, de a vedea absolut totul, 
din măruntaiele planetei până în 
profunzimile Cosmosului. Confruntarea în 
plan informaţional este, deopotrivă, fizică, 
pentru că se vizează distrugerea senzorilor 
de informaţie şi a canalelor de comunicaţie 
ale adversarului, şi în acelaşi timp, în 
spaţiul virtual, pentru că vizează 
supremaţia informaţională. Cine stăpâneşte 
informaţia stăpâneşte totul. Voinţa nu se 
poate impune decât în condiţiile în care s-a 
realizat supremaţia informaţională.  

Confruntarea în acest domeniu îşi are 
propriile principii, iar dintre acestea, cele 
mai importante par a fi: principiul 
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dominaţiei informaţionale, principiul 
protecţiei informaţionale, principiul 
continuităţii informaţionale, principiul IT. 

Confruntarea cibernetică este strict 
legată de cea în plan informaţional şi 
reprezintă o formă concretă, particularizată 
a acesteia. Ea nu trebuie confundată cu 
acţiunea hackerilor, ci se compune dintr-un 
sistem de acţiuni care vizează îndeosebi 
perturbarea, prin toate mijloacele, a 
reţelelor informatice adverse, protecţia 
celor proprii, dezinformarea adversarului şi 
intoxicarea informaţională a acestuia, 
orbirea lui. Principiile acestui tip de 
confruntare ar fi: principiul creării haosului 
informaţional; principiul distrugerii 
surselor, reţelelor şi purtătorilor de 
informaţii; principiul diversiunii 
informaţionale; principiul manevrei 
informaţionale. 

Confruntarea în plan psihologic 
este o formă de confruntare care a avut un 
anumit rol în războaiele tuturor epocilor 
istorice, dar al cărui rol va fi considerabil 
mărit în războiul viitorului. Ea foloseşte 
strategii de influenţare psihologică, de 
descurajare, înfricoşare, deturnare a 
atenţiei şi diversiune şi se duce prin media, 
prin reţele special create în acest sens, prin 
reţele deja existente, îndeosebi prin canale 
de televiziune şi internet, dar şi prin 
mijloace fizice, arme cu efect psihologic, 
muniţii psihologice, substanţe care se 
întrebuinţează în acest scop etc. Odată 
stabilită ţinta, confruntarea în plan 
psihologic are un caracter permanent, şi 
urmăreşte scopuri şi obiective ce ţin de 
descurajarea adversarului de 
înspăimântarea lui, vizând crearea unei 
stări de anxietate, de angoasă etc. Acţiunile 
psihologice specifice acestui tip de 
confruntare vizează toate domeniile vieţii 
sociale ale adversarului, iar după începerea 
confruntării armate, ele se vor îndrepta mai 
ales asupra forţelor de luptă ale acestuia. 

O formă sau o componentă 
psihologică a războiului a existat din toate 

timpurile, dar adevărata confruntare 
psihologică a apărut odată cu dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare, cu explozia 
canalelor şi reţelelor de informaţii. Ea va 
atinge apogeul în societatea de tip 
informaţional şi va continua să producă 
efecte extrem de importante şi greu de 
contracarat, dintre care cele mai importante 
sunt influenţarea, anihilarea, descurajarea, 
deformarea informaţiei şi a realităţii, 
impresionarea, înspăimântarea, dominarea 
psihologică, schimbarea comportamentului, 
distrugerea. 

În teatrul de operaţii şi în afara 
acestuia se desfăşoară acţiuni şi operaţii 
psihologice de mare importanţă (psyops), 
care încep să aibă din ce în ce mai mult o 
valoare strategică cu totul deosebită. 
Credem că se va vorbi despre o 
confruntare politico-informaţională nu 
numai ca o contopire a celor două domenii, 
ci ca o modalitate de atingere a scopurilor 
războiului. 

Confruntarea mediatică, având o 
importantă componentă imagologică, este, 
alături de cea informaţională (sau în cadrul 
acesteia), cea mai concretă formă de 
manifestare a continuităţii confruntării 
dintre adversari. N-ar trebui să fie aşa, 
întrucât media nu sunt instrumente, 
mijloace sau forţe de război, ci purtători de 
informaţie, de adevăr. Totuşi, se ştie foarte 
bine că războiul mediatic este deja o 
realitate a zilelor noastre. Mijloacele de 
informare în masă participă la psyops, la 
manipularea şi dezinformarea opiniei 
publice şi chiar a factorilor de decizie, atât 
în timp de pace cât şi în timp de război. 

Media se ocupă de absolut toate 
problemele, de la cele economice la cele 
militare, de la cele sociale la cele 
individuale. Nimic nu scapă, nimic nu 
rămâne în afara comentariilor şi proiecţiei 
de imagine pe care o realizează aceste 
mijloace. Deşi presa, sub toate formele şi 
structurile ei, de la cea scrisă la cea 
audiovizuală, este considerată câinele de 
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pază al democraţiei, în caz de război acest 
câine latră totdeauna în favoarea 
stăpânului, adică a celui care plăteşte sau a 
celui care foloseşte această forţă imensă 
pentru a-şi realiza scopurile, obiectivele şi 
interesele. 

Principiile confruntării mediatice 
vizează, pe de o parte, consolidarea forţei 
morale a structurilor proprii, cultivarea 
încrederii în economie, în structurile 
politice şi în trupele proprii şi, pe de altă 
parte, descurajarea şi chiar înfricoşarea 
adversarului şi obţinerea sprijinului 
populaţiei. În acest tip de confruntare 
operează principiul creării haosului 
informaţional, principiul distrugerii 
surselor, reţelelor şi purtătorilor de 
informaţii, principiul diversiunii 
informaţionale, principiul manevrei 
informaţionale.  

Confruntarea în plan economic 
reprezintă în cadrul războiului viitorului o 
fază economică post-concurenţială, 
manifestată prin trecerea unui prag în care 
concurenţa se transformă în criză şi criza 
în conflict. Acest tip de confruntare nu este 
propriu doar războiului viitorului, fiind 
practic omniprezent, cel puţin în una din 
formele sau etapele sale, în războaiele 
cunoscute în istorie.  

Arta războiului a lui Sun Tzî şi 
Arthashastra a lui Kautilya, codul lui 
Hammurrabbi şi aproape toate doctrinele 
artei militare medievale, moderne şi 
contemporane menţionează aspecte ale 
acestui tip de confruntare. În timpul 
Războiului Rece, Statele Unite ale 
Americii au aplicat o strategie de îndiguire 
împotriva colosului sovietic, care este, în 
esenţa ei, o strategie a confruntării în plan 
economic dintre cele două superputeri 
militare. Acest tip de confruntare 
presupune o beligeranţă complexă şi 
strategii multiple. Cele mai multe dintre 
aceste strategii sunt indirecte, trec prin 
componenta politică şi, mai ales, prin cea 
financiară şi vizează cucerirea pieţelor şi 

dominaţia în spaţiul resurselor. De fapt, 
toate marile bătălii ale lumii vor fi în viitor 
bătălii pentru resurse, în care adversarii 
apelează la principii dinamice, situate 
totdeauna la confluenţa de interese, care 
implică factorul politic şi strategii pe 
termen lung. Între principiile acestui tip de 
confruntare, pe un loc central se situează 
principiul sinergiei economic-financiare, 
principiul flexibilităţii economice, 
principiul dominaţiei şi principiul high 
tech. 

Confruntarea pentru utilizarea 
spaţiului cosmic presupune o extindere 
nelimitată, verticală, în spaţiul cosmic, a 
teatrelor de confruntare şi a mijloacelor de 
confruntare în plan informaţional, mediatic 
şi militar. În Cosmos sunt amplasaţi 
senzori de informaţie, sisteme de 
informaţie – supraveghere – recunoaştere, 
sisteme GPS şi alte mijloace care 
facilitează folosirea nelimitată a acestui 
spaţiu în confruntarea planetară, dar şi în 
cooperarea planetară.  

Deocamdată, reţelele teroriste, crima 
organizată şi structurile antidemocratice nu 
au acces în acest spaţiu. De aici nu rezultă 
însă că astfel de forţe nu vor putea folosi 
spaţiul cosmic în bătălia pentru putere. 
Numărul ţărilor care vor avea acces în 
spaţiul cosmic va creşte continuu, 
interesele se vor diversifica, posibilităţile 
de acţiune informaţională, psihologică, 
geofizică şi militară se vor amplifica. 
Această perspectivă are cel puţin două 
implicaţii contradictorii şi, în acelaşi timp, 
complementare: creşterea vulnerabilităţilor 
societăţii viitoare pe de o parte, şi 
descurajarea războiului pe de altă parte. 

Confruntarea în plan cultural nu 
este în acest caz o confruntare în sens 
distructiv a valorilor, întrucât valorile nu 
intră niciodată în conflict. Departe de a 
reprezenta ceea ce Sammuel P. Huntington 
definea ca război al civilizaţiilor, 
componenta culturală a războiului 
viitorului trebuie privită mai degrabă ca o 
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confruntare pe piaţa culturală, dar care are 
şi alte aspecte oarecum diferite de politica 
producţiei culturale. Aceasta vizează 
dominanţa culturală, adică punerea 
arbitrară a valorilor în opoziţie şi crearea 
unor ierarhii şi unor suporturi care să 
justifice alte acţiuni. Acest tip de 
confruntare este folosit din ce în ce mai 
mult ca expresie a conflictului etnic sau 
religios, a intoleranţei etnice şi religioase, a 
extremismului şi fundamentalismului, care 
sunt forme ale războiului asimetric. 

Componenta geofizică a 
confruntării pare ceva de domeniul 
iraţionalului, dar trebuie să acceptăm că 
războiul are o mare încărcătură de 
iraţionalitate. Ea constă într-un sistem de 
acţiuni care vizează provocarea unor 
calamităţi şi catastrofe cu influenţe nocive 
asupra mediului de viaţă al oamenilor, 
localităţilor, terenurilor agricole, 
sistemelor de comunicaţii, în scopul 
realizării unor obiective importante, între 
care se situează şi distrugerea potenţialului 
şi resurselor adversarului. Este un domeniu 
de confruntare care se supune atât unei 
strategii directe, cât mai ales unor strategii 
indirecte, iar iraţionalitatea ne conduce la 
ideea că la asemenea acţiuni ar recurge 
doar forţele terestre. 

Formele ei concrete ar putea fi 
provocarea unor fenomene (ploi torenţiale, 
uragane, grindină, avalanşe etc.) care să 
afecteze grav teritoriul inamicului şi, mai 
ales, acele spaţii în care se află elemente 
ale industriei de război, sisteme de arme, 
îndeosebi strategice, depozite şi resurse.  

Onorată asistenţă, 
Domeniile de confruntare ale 

războiului viitorului vor fi, desigur, mult 
mai numeroase. Nu confruntarea armată – 
care va fi din ce în ce mai mult pusă sub 
control şi mai restrânsă – se profilează ca 
fiind cea mai periculoasă, ci noile tipuri de 
confruntări, în general, diversificate, 
intempestive, surprinzătoare şi asimetrice, 

din care nu lipseşte, desigur, un anumit tip 
de confruntare armată. 

Confruntarea purtată prin mijloace 
militare, pare a fi din ce în ce mai mult 
adiacentă acestor tipuri de confruntare, 
ultima soluţie sau o soluţie complementară. 
Dacă derularea unui astfel de război va 
avea loc în teatre de operaţii (şi ele 
flexibile şi din ce în ce mai greu de 
diferenţiat, de localizat şi de izolat), 
acţiunile şi presiunile prin mijloace 
militare, desfăşurate şi exercitate de 
comunitatea internaţională, vor deveni 
omniprezente şi omnipotente. 

Într-o perspectivă optimistă, în 
viitor armatele vor sluji din ce în ce mai 
mult voinţa comunităţii, vor apăra binele 
omenirii. Ele vor fi forţa cu care se va 
acţiona, la nevoie împotriva structurilor 
violente care ameninţă stabilitatea, 
democraţia şi progresul, indiferent unde   
s-ar afla acestea. Deocamdată însă în 
prezent şi în viitorul imediat, tema 
războiului, cu particularităţile sale care 
derivă din evoluţia relaţiilor sociale şi 
dintre state, este dominată de găsirea unei 
strategii globale de combatere a 
terorismului, care a devenit, prin violenţa 
are îl caracterizează, una dintre cele mai 
grave ameninţări ale acestui început de 
secol la adresa ordinii globale, a civilizaţiei 
însăşi, făcând şi mai fragilă securitatea pe 
plan internaţional. Aşa că, cei care susţin 
ideea conform căreia terorismul a devenit 
principala formă de manifestare a violenţei 
în lumea contemporană au temeiuri 
serioase să o facă. 

Nimic nu poate sugera mai bine 
nocivitatea şi violenţa specifice 
fenomenului terorist decât realitatea, aşa 
cum conturează ea dimensiunile şi 
consecinţele acestui adevărat flagel al unei 
lumi care se pretinde totuşi a fi civilizată. 
America, Europa, Asia, Africa, practic 
toate continentele mapamondului sunt 
zguduite din ce în ce mai des, de acte 
teroriste de o cruzime inimaginabilă. 
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Fenomenul este deosebit de 
periculos, în contextul actualei situaţii 
internaţionale el devenind o prezenţă 
cvasicotidiană. Aproape zilnic, presa 
scrisă, radiourile şi televiziunile 
informează despre o mulţime de acţiuni 
extremist-teroriste care răspândesc 
insecuritate, spaimă şi groază şi tulbură 
profund viaţa normală a societăţii, sfidând 
ordinea de drept internă şi internaţională. 

Prin amploarea şi diversitatea 
formelor sale de manifestare, terorismul a 
dobândit un caracter internaţional şi oferă 
o adevărată imagine apocaliptică, în care 
organizaţii ce pretind că luptă în numele 
unor cauze nobile, ori indivizi cu o 
sănătate mintală alterată, încearcă să creeze 
o psihoză generalizată a terorii. Totodată, 
intensificarea acţiunilor teroriste pe 
teritoriul altor state decât celor cărora le 
aparţin grupările şi organizaţiile în cauză, 
cât şi creşterea numărului acţiunilor 
acestora asupra unor obiective de interes 
internaţional (aeroporturi, porturi, linii 
aeriene, maritime şi feroviare, sedii ale 
unor organisme internaţionale, 
reprezentanţe şi agenţii străine, obiective 
turistice etc.) atestă o accentuare a 
tendinţei de globalizare a fenomenului. 

Întreaga omenire a fost pusă pe 
gânduri, organizaţiile internaţionale cu 
vocaţie în materie de securitate sunt în 
alertă, combaterea terorismului devenind o 
prioritate de gradul zero, vorbindu-se deja 
despre războiul antiterorist ca despre o 
necesitate care trebuie să coalizeze voinţe, 
energii şi resurse materiale şi care trebuie 
dus în cadrul unei strategii globale. 
Preocuparea este pe deplin întemeiată, 
pentru că şi acţiunile teroriste sunt din ce 
în ce mai ample, mai violente şi mai lipsite 
de scrupule în privinţa alegerii ţintelor. Ne 
aflăm, aşadar, în plin război pentru 
stăvilirea terorii, un război care tinde să 
înlocuiască în bună măsură vechea 
confruntare armată dintre state sau grupări 
de state. 

Orice strategie de luptă împotriva 
terorismului trebuie să pornească de la 
înţelegerea motivelor şi obiectivelor 
fenomenului, dar şi de la analiza unor 
trăsături ale lumii moderne, a societăţii 
deschise, care oferă condiţiile implicării în 
activităţi teroriste a mediilor sociale 
vulnerabile. Dintre acestea trebuie 
menţionată mai întâi globalizarea tot mai 
pronunţată a vieţii economice şi politice, 
care provoacă iritarea unor grupuri de 
populaţie, ale căror valori şi stiluri de viaţă 
sunt afectate, oferindu-le tot mai multe 
ocazii de a acţiona împotriva unor 
instituţii. În al doilea rând, teroriştii 
încearcă să speculeze libertăţile individuale 
şi colective pe care le oferă societăţile 
democratice, pe care le transformă în 
vulnerabilităţi, mărindu-şi astfel 
capacitatea de a dobândi arme cu o putere 
distructivă extraordinară, consecinţă a 
dezvoltării tehnologice. Astfel se explică 
faptul că slăbiciunea instituţiilor publice 
din unele ţări le oferă teroriştilor 
posibilitatea de a comite acte pe care nici 
nu le-ar fi putut concepe în trecut. În al 
treilea rând, existenţa unei reţele mass-
media cu extindere globală, care permite 
relatarea instantanee a unui eveniment 
oriunde pe glob, le oferă teroriştilor 
certitudinea că actele lor, oricât de oribile 
ar fi, vor avea un impact mediatic puternic, 
vor dobândi audienţă mondială. 

Acţiunile pe care trebuie să le 
cuprindă strategia de luptă împotriva 
terorismului nu pot fi în primul rând cele 
militare, ci politice, economice, 
diplomatice şi doar la nevoie, militare. Ele 
trebuie îndreptate deopotrivă asupra 
cauzelor, dar şi asupra efectelor sale. 
Deocamdată, acţiunile asupra cauzelor 
fenomenului terorist, deşi sunt în atenţia 
ţărilor şi comunităţii internaţionale, nu sunt 
structurate, totuşi, în strategii clare, bine 
definite. Această situaţie este demonstrată 
de rezultatele aproape nesemnificative care 
s-au obţinut în cei câţiva ani de război 
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antiterorist, în condiţiile în care militari ai 
coaliţiei antiteroriste mor aproape zilnic. 
Este clar că ceva nu este bine gândit în 
această strategie, iar inadecvarea ţine de 
acţiunea politică şi nu de cea militară. 

Domnule preşedinte, onorată 
asistenţă, 

Războiul viitorului nu ne mai apare 
doar ca o ruptură strategică dramatică şi, 
adesea, accidentală, ci ca un fenomen 
controlat tot mai mult de comunitatea 
internaţională. De aceea, un mare rol în 
gestionarea tensiunilor şi crizelor care pot 
degenera în conflict armat sau care 
urmează conflictului armat îl au acţiunile 
militare menite să prevină izbucnirea unor 
conflicte de amploare. Asemenea acţiuni 
sunt operaţiile de răspuns la crize, 
operaţiile de asistenţă umanitară, 
iniţiativele de cooperare în domeniul 
apărării, controlul armamentelor, acţiunile 
de combatere a proliferării armelor de 
distrugere în masă. 

Toate aceste acţiuni vizează un 
singur ţel şi anume prezervarea păcii, ceea 
ce îndreptăţeşte cuvintele lui Raymond 
Aron, care spunea că: Dacă strategia are o 
finalitate, ea ar putea fi numită într-un 
singur cuvânt - pace. Finalitatea unei 
strategii sau a ducerii războiului este 
pacea, nu victoria militară, chiar dacă 
fiecare dintre beligeranţi doreşte o pace 
diferită, ori concepe pacea în termeni 
diferiţi3. 

Perioada pe care o parcurge 
omenirea în prezent este mai dificilă decât 

                                                
3 Cf. Aron, Raymond, Clausewitz, Philosofer of 
war, Englewood Cliffs, 1985. 

războiul însuşi pentru că se caracterizează 
prin starea de confuzie specifică 
perioadelor de nici pace, nici război, 
persistenţa unor focare de criză care se 
autoactivează şi creează numeroase 
probleme, recrudescenţa ameninţărilor 
neconvenţionale, asimetrice, îndeosebi din 
spectrul terorismului, infracţionalităţii, 
traficului de droguri şi criminalităţii 
organizate, menţinerea unui grad sporit de 
insecuritate socială şi individuală, lipsa sau 
insuficienţa mijloacelor de trai şi a 
bunurilor elementare pentru populaţia din 
zonă, distrugeri de infrastructuri şi sisteme 
vitale greu recuperabile, lipsa unor 
instituţii politice şi democratice care să 
funcţioneze coerent. Există, deci, 
suficiente motive de îngrijorare ca focarele 
de conflict răspândite pe mapamond 
asemenea petalelor pe blana unui leopard 
se pot configura într-un holocaust de mari 
proporţii. 

Şi chiar dacă războiul viitorului pare 
a reproduce în forme noi confruntările şi 
războaiele antichităţii, evului mediu şi 
epocii moderne şi contemporane, sfera lor 
de cuprindere, conţinutul şi modalităţile de 
desfăşurare impun reguli noi, configuraţii 
noi şi chiar principii noi. Acestea se 
regăsesc în reforma politicii de apărare, 
doctrinelor şi strategiilor tuturor ţărilor şi 
armatelor din lume, dar mai ales în 
acţiunea de transformare a NATO, care 
deţine supremaţia în domeniul 
modernizării forţelor, mijloacelor, 
doctrinelor şi strategiilor de întrebuinţare. 
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Doamnelor şi domnilor, 
mi permiteţi să mă alătur şi eu 
tuturor celor care au adresat 

felicitări şi succese instituţiei sărbătorite 
astăzi pentru cei 85 de ani de activitate 
culturală şi tehnico-editorială în folosul 
Armatei Române.  

Totodată, eu consider că 
aprecierile frumoase făcute în mesajele 
unor instituţii, personalităţi prestigioase 
din armată şi din societatea civilă, privind 
activitatea Centrului, mă îndreptăţesc să 
întrevăd şi posibilitatea transformării 
acestuia într-o editură a Statului Major 
General. 

Academia Oamenilor de Ştiinţă 
din România cunoaşte multe din lucrările 
realizate de Centrul Tehnic Editorial al 
Armatei şi le apreciază foarte mult. Citez 
câteva: Tratat de tactică militară – forţele 
terestre; Milenii de artă militară; Cultura - 
2005, enciclopedie politică şi militară; 
Eseu despre arta strategică şi altele. 
Ultima, Eseu despre arta strategică   va fi 
lansat astăzi şi mă voi opri asupra lui.  

Doamnelor şi domnilor, 
Practica lansării unei lucrări 

literare, ştiinţifice, tehnice, de medicină, 
etc. are o îndelungată tradiţie, în România, 
de circa un secol şi jumătate, prima lansare 
făcându-se în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, Istoria românilor de Xenopol. 

Altă lucrare, prezentată public cu mare fast 
în anul 1906, a fost cartea lui Spiru Haret – 
Şcoala românească, prezent şi viitor.  

Ulterior, această practică a fost 
preluată de la edituri şi de către Academia 
Română, precum şi de Universităţile din 
Bucureşti, Iaşi şi Cluj, şi a luat o amploare 
deosebită în ultimul deceniu al secolului al 
XX-lea în aproape toate mediile 
academice. 

Adresez, în acest context, un 
cuvânt de apreciere deosebită la adresa 
Secţiei de Ştiinţă Militară din Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România, care 
practică acest sistem elevat ştiinţific şi 
cultural de prezentare a lucrărilor elaborate 
de membrii săi. 

Doamnelor şi Domnilor, 
De fapt, lansarea unei cărţi poate 

fi considerată un eveniment cultural 
complex, care nu poate fi confundat cu 
semnalele editoriale care apar în mass-
media. 

În consecinţă, voi începe cu o 
prezentare succintă a personalităţii 
ştiinţifice a autorilor acestei lucrări: 

Domnul general Bădălan, 
membru marcant al Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, şi-a început 
activitatea publicistică de foarte tânăr, de 
la gradul de căpitan, fiind coautor la prima 
sa carte împreună cu profesorul Valentin 
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Arsenie. În prezent este autor a peste 17 
cărţi, toate foarte bine cotate ştiinţific şi 
care au intrat deja în istoria culturii 
militare româneşti; penultima sa carte – 
Sensul transformării – apărută tot în acest 
an, a fost de altfel premiată de revista 
Gândirea militară românească. Având o 
carieră militară strălucită, urcând treptele 
tuturor eşaloanelor de comandă de la 
comandant de pluton la cea de şef al 
Statului Major General, domnul general 
Eugen Bădălan a îmbinat în mod fericit şi 
profesionist activitatea de comandă, de stat 
major, cu cea didactică şi cu cea de autor 
de cărţi în domeniul militar. Personal, îl 
felicit, şi-i urez multe succese în 
importantele funcţii pe care le deţine. 

Domnul general (r) prof. univ. 
dr. Valentin Arsenie, printre decanii de 
vârstă ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România, poate fi dat ca exemplu că, la 
aproape 80 de ani ai săi, ne face mereu 
surprize şi în fiecare an ne oferă câte una - 
două cărţi, ca unic autor sau coautor. Îi 
aşteptăm în continuare cartea vieţii sale – 
Memoriile unui oştean. Ca preşedinte al 
Secţiei de Ştiinţă Militară şi membru al 
Consiliului director al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România este 
foarte activ şi obţine rezultate foarte bune 
în conducerea secţiei, în domeniul 
afirmării şi dezvoltării cercetării ştiinţifice 
militare. 

Domnul general de brigadă dr. 
Gheorghe Văduva, ziarist de prestigiu, 
mulţi ani director al săptămânalului 
Observatorul militar, în prezent cercetător 
ştiinţific gradul I la Universitatea 
Naţională de Apărare “Carol I”, a scris 
până în prezent peste 40 de cărţi de 

strategie militară, romane, poezii, eseuri, 
fiind considerat în prezent, alături de 
domnul general (r) prof. univ. dr. Valentin 
Arsenie, ca cel mai prolific specialist în 
ştiinţa militară. Cartea sa scrisă împreună 
cu domnul general Mircea Mureşan – 
intitulată Războiul viitorului, viitorul 
războiului – a fost mai bine primită, 
premiată şi în mod deosebit apreciată în 
mediile academice, militare şi politice. 
Coautor şi la Eseul despre arta strategică, 
o carte de căpătâi în arta militară, îi dorim 
să rămână în continuare acelaşi 
profesionist militar şi scriitor talentat în 
beletristică şi poezie modernă. 

Doamnelor şi domnilor, 
Trecând la prezentarea propriu-

zisă a cărţii Eseu despre arta strategică, în 
primul rând, vă rog să-mi permiteţi să vă 
adresez mulţumirile noastre călduroase 
pentru că aţi acceptat să fiţi aici, în acest 
moment important pentru autori, moment 
prilejuit de lansarea acestei lucrări. 

Despre arta strategică s-a scris 
puţin la noi. Dar, totuşi, s-a scris. Şi acest 
lucru este foarte important. Abordarea 
acestui subiect, într-o epocă a cibernetizării 
acţiunii umane, într-o societate care devine 
din ce în ce mai mult informaţională, chiar 
epistemiologică, având în vedere că în 
prim-planul acţiunii trece cunoaşterea 
ştiinţifică, pare curioasă, pare îndrăzneaţă, 
dacă nu chiar paradoxală. Ce rost ar mai 
avea să discutăm despre arta strategică 
într-o epocă dominată de informaţie, de 
cunoaştere, de filosofia în reţea, în care, 
deopotrivă, cerul şi pământul, oamenii şi 
ideile lor, resursele, infrastructurile, 
acţiunile şi reacţiile sunt monitorizate, 
analizate, inventariate şi, poate, cunoscute 
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cele mai neînsemnate detalii? Cu alte 
cuvinte, într-o epocă în care ţările şi 
armatele lor, alianţele şi coaliţiile trăiesc în 
văzul lumii, cum ar fi spus Seneca, când 
totul este matematică, logică, şi informaţie, 
ce rost mai are arta strategică? 

Ei bine, tocmai într-o astfel de 
epocă, arta strategică este mai necesară ca 
oricând, decât în oricare altă epocă istorică. 
Într-un fel, epoca informaţiei, a cunoaşterii 
epistemiologice, cum spuneam, readuce în 
actualitate dihotomia îndoială-certitudine, 
vechiul principiu cartezian exprimat atât de 
plastic prin cunoscuta expresie dubito ergo 
cogito; cogito ergo sum (mă îndoiesc, deci 
cuget; cuget deci exist). Apreciez că şi 
strategia acţiunilor directe, ca să nu mai 
vorbim de cea a acţiunilor indirecte, 
necesită o adevărată artă în aplicarea ei. 

Astăzi este mult mai greu decât în 
antichitate să faci slalom printre informaţii 
şi cunoştinţe, să ieşi uneori din intoxicaţia 
informaţională, să găseşti drumul cel 
important printr-o adevărată reţea care 
devine din ce în ce mai strânsă şi mai 
sufocantă. Această reţea nu simplifică, ci 
complică realitatea, informaţia nu exclude, 
ci include − şi chiar amplifică − filosofia 
de labirint, atât de bine ilustrată de teoria 
haosului, care câştigă din ce în ce mai mult 
teren în domeniul strategic. 

De aceea, apreciez că un eseu 
despre arta strategică readuce în prim plan 
nevoia de meditaţie strategică, de reflecţie 
strategică, respectiv gândul, care trebuie să 
fie în meseria armelor, mai tare ca 
realitatea, mai tare ca viaţa. Lumea este 
plină de calculatoare, de reţele şi de arme 
din ce în ce mai sofisticate, mai precise şi 
mai eficiente. Şi va fi şi mai plină, în 

viitor. Va fi chiar saturată. Inteligenţa 
creatoare, intuiţia, capacitatea de a găsi 
rapid soluţii importante şi viabile pot să 
pălească în faţa unui ordinator care este de 
zece milioane de ori mai rapid decât 
creierul omenesc în efectuarea unor calcule 
sau a unor conexiuni. Dar niciodată 
calculatorul nu va crea singur o bază de 
date, nu va merge dincolo de simpla sau 
complexa asociere de date. Poate că şi 
omul face la fel, chiar şi atunci când 
munca lui este uşurată şi simplificată de un 
computer. Dar niciodată computerul nu va 
fi om, nu va fi comandant sau stat major, 
nu va fi minte care iscodeşte, ci doar 
mintea tehnologică, rapidă şi eficientă, 
care pune în aplicare un program. Omul 
rămâne, şi în epoca cibernetică, figura 
centrală, măsura tuturor lucrurilor. Omului 
îi este dedicată de către autor această carte. 

Autorii au plecat de la ideea că 
strategia este nu numai o modalitate de 
punere în operă a unei decizii politice, ci şi 
teorie, practică şi artă. Ea înseamnă deci 
cercetare ştiinţifică aprofundată, 
documentare ştiinţifică vastă, experienţă şi 
capacitate de a materializa, în mod 
ingenios şi eficient, principii, norme, 
reguli, experienţe, reguli învăţate. 
Napoleon spunea că, adesea, cele mai 
inspirate hotărâri de pe câmpul de luptă nu 
sunt decât reamintiri. Dar reamintiri care 
se aplică, într-o împrejurare tactică sau 
strategică unică, de un comandant care 
gândeşte şi planifică acţiunea, care-şi 
asumă decizia şi responsabilitatea. Arta 
strategică este o artă a responsabilităţii. Şi 
azi, ca şi ieri. Chiar dacă americanii au 
acţionat in Afganistan şi în Irak cu o înaltă 
tehnologie, concepţia de ansamblu a 
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acţiunii, poziţionarea forţelor şi 
conducerea efectivă şi conducerea 
operaţiilor ţine tot de arta strategică. 

Arta strategică aparţine deci 
inteligenţei, cunoaşterii şi iscusinţei 
umane. Ea nu va putea fi înlocuită 
niciodată, prin nimic. Aceasta este de altfel 
şi esenţa şi mesajul eseului despre arta 
strategică. 

Autorii au ţinut să scrie o astfel de 
carte pentru a contribui împreună la 
reconsiderarea, în noua condiţie în care se 
află România ca membru al Alianţei Nord-
Atlantice şi ca viitor membru al Uniunii 
Europene, a reflecţiei strategice şi, ca 
produs al acesteia, a artei de a construi, 
instrui şi folosi forţe în noul context 
strategic definit prin parteneriate, alianţe, 
stabilitate, menţinere a păcii, combatere a 
terorismului şi ameninţărilor asimetrice. 

Astăzi, dar mai ales mâine, 
soldatul, grupa, plutonul, compania, 
batalionul, divizionul, brigada, divizia, 
escadrila, gruparea navală, forţele 
teritoriale şi cele expediţionare, 
comandamentul de orice tip, autoritatea 
militară şi cea politică dispun şi vor 
dispune de mijloace extrem de puternice şi 
de sofisticate. Numai o minte iscusită, 
instruită, flexibilă, puternică şi 
responsabilă poate folosi mijloace 
puternice şi sofisticate disponibile ieşind 
din labirinturile şi din capcanele noilor 

tehnologii sau din cele întinse la tot pasul 
de părţi ostile ale acestei lumi.  

Pregătirea temeinică, spiritul de 
responsabilitate, inteligenţa şi iscusinţa 
ostaşilor, comandanţilor şi 
comandamentelor Armatei Române au fost 
probate şi elogiate în toate misiunile 
îndeplinite în ultimul deceniu şi jumătate. 

Pentru ei, pentru aceşti 
comandanţi şi luptători deosebiţi care 
continuă şi înnobilează tradiţia în folosul 
inteligenţei lor creatoare, omniprezentă pe 
terenurile de instrucţie, în comandamente 
şi în teatrele de activităţi, s-a elaborat 
această carte, iar capitolul 9, intitulat Arta 
strategică în transformarea Armatei 
Române, fixează coordonatele dezvoltării 
viitoare. 

Cartea structurată pe 9 capitole 
dezvoltate pe parcursul a 410 pagini, se 
bazează pe o bibliografie cuprinzând 179 
referinţe, ceea ce probează încă o dată 
nivelul ştiinţific ridicat al acestei lucrări şi 
se constituie şi ca un omagiu editorial de 
înaltă ţinută ştiinţifică adus de autori 
evenimentului de astăzi, aniversarea a 85 
de ani de activitate a CENTRULUI 
TEHNIC-EDITORIAL AL ARMATEI. 

Felicitându-i  încă o dată pe autori 
pentru această nouă realizare ştiinţifică, vă 
adresez dumneavoastră sincere mulţumiri 
că m-aţi ascultat. 
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Colonel (r) Vasile POPA 
 

lement de conexiune valorică 
între teoria strategiei şi practica 

strategică, arta strategică a războiului, 
cum pe drept ar putea să se intituleze 
lucrarea de referinţă apărută recent la 
Editura Centrului Tehnic Editorial al 
Armatei, ESEU DESPRE ARTA 
STRATEGICĂ, este un domeniu de 
maximă creativitate, care incumbă 
“crearea, recrearea, inventarea şi 
reinventarea sau dezvoltarea 
războiului”, iar în viitor, în opinia 
autorilor, “prevenirea lui”, într-o 
perioadă când spaţiul de confruntare 
este supertehnologizat şi întreţesut de o 
gamă multiplă de riscuri şi ameninţări, 
îndeosebi asimetrice. 

Autorii acestei opere cu adevărat 
importante pentru strategia militară, 
construită cu o ştiinţă a cuprinderii 
esenţialului şi creării noului 
remarcabile, generalul dr. Eugen 
BĂDĂLAN, generalul (r) dr. 
Valentin ARSENIE şi generalul de 
brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA, 
abordează cu prodigioasă şi 
consecventă acurateţe ştiinţifică arta 
strategică în filozofia şi fizionomia 
conflictelor militare, în strategia 
Războiului Bazat pe Reţea, în strategiile 
interactive de securitate, în strategia 
războiului împotriva terorismului, în 
gestionarea crizelor şi conflictelor, în 
transformarea Armatei României şi, 

totodată, în raportul artei strategice cu 
cultura militară. 

Privind reflexiv, exigent şi măsurat spre 
ceea ce a fost domeniul de investigare în 
goana secolelor, tripleta autorilor – 
strategi, oameni de cultură şi de ştiinţă 
recunoscuţi în mediul academic şi ştiinţific 
în uniformă şi nu numai – imaginează, cu 
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viziune şi previziune, în special lumea de 
mâine a militarului, care pretinde o artă 
strategică complexă, superinteligentă, 
solicitând de la creativitate o intensitate 
fără precedent pe domeniul conflictelor. 

Presiunile care vin dinspre mediul 
internaţional de securitate forţează benefic 
autorii să scrie ignorând tot ce ţine de locul 
comun, prefigurând modelul 
tridimensional al comandanţilor creativi, 
de concepţie din viitor, pe o natură de tip 
Osborn: cu o mare capacitate absorbantă, 
cu putere de reţinere, de fundamentare a 
raţionamentelor, dar mai ales cu 
aptitudinea de a produce idei noi, printr-un 
proces reflexiv-sinergetic, propriu şi celor 
trei, productiv şi eficient în plan acţional, 
îndeosebi în situaţiile neprevăzute. 

Cititorul avizat s-ar putea mira că 
lucrarea nu se opreşte la conducătorii 
excepţionali, oricare ar fi ei, ci îi 
presupune şi impune pe acei arhitecţi şi 
constructori de excepţie ai universului artei 
strategice a războiului, care dau bice forţei 
vizionarismului, pe temeiul cunoaşterii 
adânci, a experienţei profunde, 
pragmatismului, curajului şi prudenţei. 

Arhitectura fluidă, fractală a artei 
cyberstrategice sau caracteristicile 
novatoare ale artei strategiilor regionale de 
securitate, valenţele artei strategice în 
procesul transformării forţei sunt tot atâtea 
segmente inedite, importante de 
manifestare a strategiei ca artă, pe care 
autorii le dezvoltă în paginile cărţii. 

Într-o realitate dinamică, complexă, ca 
aceea a domeniului militar, miza pe artă nu 
este miza pe stratageme, după opinia 
exprimată tranşant în Eseu, ci pe 

“construcţie, aplicaţie şi creaţie, pe 
inovaţie şi rigoare artistică”. Recunoscând 
prioritatea antecesorilor în definirea 
românească a sintagmei artă strategică, 
autorii cărţii introduc în ecuaţie, pe lângă 
relaţiile deterministe, o relaţie bazată pe 
flexibilitate, descurajare, iscusinţă şi 
concentrarea timpului şi spaţiului, într-o 
matcă structurală şi funcţională nouă, a 
Războiului Bazat pe Reţea, care mută 
confruntarea într-un spaţiu virtual, ale 
cărui limite sunt forţate şi cucerite de 
cealaltă artă strategică – a viitorului. 

Este o adevărată artă să operezi cu 
incertitudini, dar tocmai acestea sporesc 
unicitatea fenomenelor militare, gestionate 
de strategi, care se străduiesc să păstreze 
coerenţa şi forţa acţiunii militare strategice. 
De la aceste consideraţii pornesc cei trei 
autori, pentru a sublinia faptul că teoria 
haosului este specifică inclusiv 
fenomenelor militare şi din ea se constituie 
acea artă de multiplicare, de a gestiona 
strategic dezechilibrul, incertitudinea. 
Întrepătrunderea demonstraţiei riguros 
ştiinţifice cu analiza atâtor provocări şi 
excursuri strategice din trecut spre prezent 
face ca amprenta reflecţiei autorilor să fie 
foarte pregnantă, fondând ea însăşi un 
capitol aparte, extrem de original şi 
personal, pentru marea artă strategică. 

Poate că această motivaţie ar fi de ajuns 
pentru a-i îndemna pe cititori să parcurgă 
pe îndelete lucrarea, ce se vrea un simplu 
eseu, dar care este, de fapt, o realizare 
ştiinţifică profund originală, ancorată ferm 
la practica strategică actuală din epoca 
definită de autori “a strategiei integrale”. 
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Colonel  (r)  Vasile  POPA 
 

lement of value connexion 
between the theory of strategy 

and strategic practice, the warfare art of 
strategy as could very well be entitled the 
reference paper recently published by the 
Army Editorial and Technical Centre, 
ESSAY ON STRATEGIC ART is a 
domain of maximum creativity which 
embodies "the creation, recreation, 
invention and reinvention or the 
development of warfare" and in the future, 
"its prevention" in the authors' opinion, in 
a period when the confrontation realm is 
super-technological and has a multiple 
variety of risks and threats, especially 
asymmetrical. 

The authors of this book truly 
important for the military strategy, book 
writen with remarkable knowledge of the 
essenţial and the new, General Dr. 
Eugen BADALAN, General (reservist) 
Dr. Valentin ARSENIE and General 
(reservist) Dr. Gheorghe VĂDUVA, 
talk with a prodigious and consequent 
scientific accuracy about the strategic art 
in military conflicts philosophy and 
aspects, in the strategy of Net-Based 
Warfare, in the security integrative 

strategies, in the strategy of war against 
terrorism, in conflict and crisis 
management, in the transformation of 
Romania's Army and also in the rapport 
between strategic art and military culture. 

Looking in a reflexive, strict and 
moderate way at what used to be the 
investigation domain along the centuries, 
the three authors - strategists, scientists, 
known in military scientific and 
academic environment - imagine, with 
vision and prevision, especially the 
military world of tomorrow, thing which 
claims a complex and super-intelligent 
strategic art, asking from the creativity an 
unprecedented intensity in conflicts' 
domain, 

The pressures coming towards the 
security internaţional environment force, in 
a good way, the authors to write, ignoring 
the common, prefiguring the creative 
commanders' three-dimensional pattern of 
future conception, on an Osborn-type 
nature; with a big absorbent ability and 
with a retain power of reasoning 
substantiation but, above all, with the 
aptitude to produce new ideas, through a 
reflexive and synergetic process, 
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characteristic also to the three authors, 
productive and efficient in an action plan, 
especially in unexpected situations. 

The competent reader could wonder 
why this paper doesn't speak only about 
the exceptional leaders, but suggests and 
impose those excepţional architects and 
builders of warfare strategic art universe 
which stimulate the force of the visionary 
due to thorough knowledge, experience, 
pragmatism, courage and caution. 

The cyber-strategic art's fractal and 
fluid architecture or the innovating 
characteristics of the security regional 
strategic art, the value of the strategic art 
in the force transforming process are new 
and important segments of art strategy 
manifestation which the authors develop 
in the book. 

In the authors' opinion, in a complex 
and dynamic reality, as the military 
domain, the focus on art is not the focus 
on stratagems, but on "construction, 
application and creation, innovation and 
artistic rigour". Admitting the 
predecessors' priority in the Romanian 
definition of the strategic art, the authors 
speak not only about the determining 
relationships but also about a relationship 
based on flexibility, discouragement, 
skilfulness and the concentration of time 
and space, in a new structural and 

funcţional way, that of Net-Based 
Warfare, that moves the confrontation 
in a virtual space whose limits are 
forced and conquered by the other 
strategic art - that of the future. 

It's a real art to operate with 
uncertainties, but this very thing increases 
the singleness of military phenomena, 
managed by strategists endeavouring to 
keep the coherence and the force of the 
strategic military operations. The authors 
start from these consideraţions in order to 
emphasize the fact that the theory of chaos 
is specific to military phenomena and that 
from it arises the multiplying art to 
strategically manage the imbalance and 
the uncertainty. The link between the 
scientific dernonstration and the analysis 
of so many challenges and strategic 
investigations from the past to the 
present makes the authors' reflection 
very pregnant, becoming a chapter in 
itself, extremely original and personal for 
the great strategic art. 

This motivation may be sufficient 
enough to urge the readers to read this 
book that claims to be just an essay but 
which is in fact an extremely original 
achievement, firmly anchored to the 
present strategic practice of the era 
defined by the authors as being "of 
integral strategy". 
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ăzboiul nu s-a 
sfârşit. Epoca 

lui nu a trecut şi nu poate 
trece, întrucât se pare că 
războiul este un însoţitor 
permanent al societăţii 
omeneşti. Ceea ce se 
schimbă mereu, dar de 
fiecare dată într-o anumită 
măsură, este fizionomia lui. 
De la o epocă istorică la 
alta, războiul îmbracă 
mereu la fel şi, totuşi, 
totdeauna altfel, întreaga 
gamă de forme şi procedee, 
de la descurajare la acţiuni 
în forţă pentru nimicirea 
inamicului, de la 
ameninţare şi presiune la 
fapt împlinit. Aproape toate 
activităţile omeneşti slujesc 
sau pot sluji, într-o formă 
sau alta, fenomenul război. 
De altfel, prin extensie, 
războiul a devenit 
omniprezent în lume şi în 
viaţa omului. Există un 
război informaţional, un 
război economic, un război 
diplomatic, un război 
psihologic, un război mediatic, un război în ciberspaţiu şi chiar un război … cultural. Aşadar, 
se pare că războiul viitorului nu va fi doar un summum al violenţei, ci mai ales o integrare, 
mai mult sau mai puţin haotică, în spaţiul fizic şi în cel virtual, a tuturor formelor de războaie 
cunoscute sau necunoscute până acum. Esenţa rămâne însă aceeaşi: războiul aparţine 
oamenilor sociali şi entităţilor pe care ei le construiesc şi în care trăiesc şi va fi totdeauna aşa 
cum sunt şi cum vor oamenii şi arealul lor. 
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Deşi eforturile individuale sau colective ale 
statelor şi organismelor internaţionale în direcţia 
menţinerii stabilităţii şi securităţii regionale şi globale 
au la bază dialogul şi, prin urmare, utilizarea mijloacelor 
non-violente, de natură politică, diplomatică, economică 
etc., care se dovedesc din ce în ce mai eficiente, totuşi 
instrumentele militare, inclusiv în formele lor de 
manifestare extremă, rămân adesea ca o soluţie de 
ultimă instanţă, chiar în accepţiunea şi cu acordul 
comunităţilor internaţionale, pentru soluţionarea 
disputelor în care se implică atât statele, cât şi actorii 
non-state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 – 92 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 – 93 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 – 94 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 – 95 –

Secţia de Ştiinţă Militară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 - 96 - 

Secţia de Ştiinţă Militară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ncepând cu data de 10.11.2005 domnul general de brigadă prof. univ. 
dr. Viorel Buţa, locţiitorul comandantului (rectorului) Universităţii 

Naţionale de Apărare “Carol I”, a fost trecut în rezervă. 
Domnul general de brigadă prof. univ. dr. Viorel BUŢA s-a născut în 

comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui, la 5 noiembrie 1949; absolvent al Academiei 
Militare, Facultatea de Arme Întrunite, specialitatea artilerie şi rachete terestre; 
Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti; doctor în ştiinţe militare, 
1996, cu teza: ”Studiu privind optimizarea acţiunii subsistemului artileriei şi 
rachetelor terestre în lupta cu blindatele inamicului în operaţia (lupta) de 
apărare”; membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
1999.  

Funcţii militare: comandant pluton R.65 Art.A.T. Brăila, instructor 
în Catedra tragerile artileriei din Centrul de Instrucţie al Artileriei Ploieşti, 
începând cu 1989 conferenţiar, iar din 1996 profesor universitar în 
Academia de Înalte Studii Militare, din 1 octombrie 2000 prodecan al 
Facultăţii Interarme, din 1 noiembrie 2001 decan la această facultate, 
prorector al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, din anul 2003, şi 
locţiitor al comandantului, din 15.02.2004. 

Autor şi coautor a 9 cărţi dintre care menţionăm: Acţiunile militare 
împotriva blindatelor, Editura Militară, 1988; Tratat de Ştiinţă Militară, 

Î 

Domnul general 
de brigadă prof. univ. dr. 
Viorel BUŢA, locţiitorul 
comandantului (rectorului) 
Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I” 
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vol. 2, Editura Militară, 2001; Arta militară – studii de artilerie, Editura 
Academiei de Înalte Studii Militare, 2002; Statistică socială, editura Pro 
Transilvania, 2001; a publicat peste 100 de articole de artă militară, 
matematică şi statistică, manuale, cursuri şi teme de curs; a participat la 2 
congrese, 18 conferinţe, 25 simpozioane şi 15 mese rotunde. 

Este conducător de doctorat având la îndrumare un număr de 10 
doctoranzi. 

Cu prilejul încheierii activităţii militare, membrii secţiei de Ştiinţă 
Militară şi corpul didactic din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
îi urează domnului general de brigadă prof. univ. dr. Viorel Buţa multă 
sănătate, fericire şi succes deplin în activitatea ştiinţifică. 

 
*       * 

* 
Cu prilejul zilei de naştere a domnului general–locotenent dr. ing. 

Sergiu-Tudor Medar, şeful Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, ca 
vechi colaborator al secţiei de Ştiinţă Militară şi prieten al membrilor 
acesteia îi urăm la mulţi ani, multă sănătate şi fericire şi îl rugăm să acorde 
şi în viitor sprijin secţiei noastre. 

 

Colonel profesor universitar 

Dr. ing. Eugen Siteanu 
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Coperta I: Ministerul Apărării Naţionale 
  Coperta IV: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
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