
de
a aaa

)

Editatã de Seclia de Çtiinlä Militarã

a Academiei oamenilor de Çtiinlã din România

Nr, 2 (-l5)

Anul Vlll, 2008 s





a

Editatã de Seclia de $tiin!ä Militara
a Academiei Oamenilor de $tiinlã din România

de

Nr. 2 (l 5)
Anul Vlll, 2008



Responsabilitatea integralã a asumãrii intelectuale
a articolelor trimise redacliei aparline atúorilor



CUPRINS

Operafiile bazate pe efecte - Concept çi instrument eltcient de ráspuns

la riscurile çi arnenin!ãrile mediului de securitate contemporan

A mir al p rof. univ. dr. G heorghe MA RIN

Principii teoretice ale räzboiuluibazat pe efecte

General-locolenent dr. Teodor FRUNZETI

Aspecte conceptuale ale operaliilorbazate pe efecte (OBE)

Gl.prof. univ, dn Mircea M ureç an

Opinii privind operalia moderná bazalá pe efecte

Gl. gb. (r) prof. univ. dr. Constantin ONISOR

CoL conf. univ. dr. ing kodoru ÇTEFAN

Operaliile bazate pe efecte în nottl context operafional

General de brigadã. prof. univ. dr. Wsarion NEAGOE

Colonel drd. Radu UNGUREANU

Operaliile bazate pe efecte. Implicafii în planificarea

çi desfãçurarea acliunilor de combatere a terorismului
General deflotilã aerianã dr Ion-Aurel STANCIU

Contribulia comunicaliilor speciale la asigurarea securitálii nalionale
General-¡naior ing. Marcel OpriS

.5

..29

38

l9

60

Teorie çi practicá în operafiile bazate pe efecte

Col. dr. Gheorghe CALOPÃREANU

.43

Transformarea nato dupá summit-ul de la Bucureçti.......'.'........ ......"...'..53
Secretar de stat Corneliu. DOBRITOIU

.69

Optimizarea acliunilor instrtrmentelor de putere

prin aplicarea principiilor operaliei bazate pe efecte '....'..... ...................,.79

Contraamiral de Jto titã Oor¡n DÃNIL'{
Comandor C o ns tantin C I O RO B EA

89

3



%p rìßtn, ¿e, $t¡¡tttøTlt¿l¿tanø - Z/200I

Jihadul electronic çi lintele,,legirime',
Chestor generctl de poli¡ie, prof, univ. dr. Anghet ANDREESCU
Comlsar çef, conf, univ. dt: Nicolae IÌ.ADtJ

Tendinfe în dezvoltarea capacitäçilor de intelligence pentru realizarea
informalionale conform cerin{elor impuse de räzboiul bazar pe efecte

Ge neral-maio t, dr. Franc is c RA D I C I
General-maior dr Constantin TUCAN

superioritätii

Securitatea informaçiilor clasifîcate în operaliile bazate pe efecte
Prof. univ. dt. Marius PETRESCU
Conf. univ. dr. Neculae NÃB,LRJOI\I

Opera{ii bazale pe efecte - implicalii privind doctrina
operalii1or fo(elor terestre

General-maior dr. Nicolae N. ROMAN
..130

99

109

120

considera{ii privind eficienla acliunilor în operaliile de contrainsurgen{á........... .........131
Prof. univ. dt: Ion pÂLgOItJ
Gheorghe VIgAN

Aplicarea conceptului ,,operafii bazate pe efecte (OBE),' în opera{iile
de stabilitate duse de fo(ele terestre................... ...,............147

Colonel dr Florinel DAMIAN
Cãpitan Florin COTE|

considerafii privind participarea componentei operalionale terestre
la operalii bazate pe efecte 157

General de brigadã Cornel PINETE
Loc ot ene n l- c olonel Marius FAU R

Operaf iile bazate pe efecte - o nouã abordare a conflictului armat...,..,........................ 166
Colonel dr lon CONSTANTIN

4



OPERATIILE B'AZÆE PE EFECTB

- CONCEPT SI INSTRUMENT
BFTcTENT DE nÃspuNs

r-a RrscuRrLE Sr AvrENrxlÃruLE
MEDIULUI DE SECURITATE

CONTEMPORAN

Amìral p rof. unív. dn Gh eo rg h e MARI N

ediul global de securitate se aflá într-o schimbare rapidá. Unele dintre aceste

schimbäri sunt liniare çi previzibile, fie cá decurg din evolulia obiectivä a

mediului de securitate, fie cä reprezintá rezultatul unor strategii çi programe.

Altele au caracter surprinzátor, seismic sau de discontinuitate strategicá çi sunt însoJite de o

dozä de incertitudine semnificativä ca naturä, amploare çi duratá.

M
.H

Èua

1. Noi riscuri çi
amenintäri manife state
în mediìrl de securitate
contemporan
Sooietatea contemporanä este carac-

tenzatá de accelerarea proceselor de glo-

balizarc çi de integrare regionalá,
concomitent cu persistenta unor acfi-
uni având ca finalitate fragmentarea
statalá, convergenla eforhrrilor în structurarea unei noi arhitecturi de securitate, stabile

çi predictibile, însofitä de accentuarea tendinfelor anarhice în unele regiuni. Latoate
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acestea se adaugä revigorarea eforhrrilor statelor vizànd,menfinerea influenfei lor în
dinamica relaliilor internafionale, în paralel cu multiplicarea formelor gi creçterea
ponderii intervenfiei actorilor non-statali în evolutia acestor relafii.

Totuçi, la nivel global, lumea continuä sá rämânä putemic conflictualär, Cauzele
generatoare de conflicte opereazá atât în domeniul accesului la resurse, la mecanis-
mele de distribulie a acestora, cât gi în cel al diferenJelor identitare de naturä etnicã,
religioasä, culturalä sau ideologicã. Probabilitatea unui conflict militar de mare am-
ploare este redusä, în timp ce conflictele regionale çi cele inteme pot fi mai frecvente,
iar efectul lor, direct sau cumulat, tot mai greu de controlat.

Proliferarea noilor riscuri çi ameninJäri amplificä aspectele de insecuritate ale
mediului global, astfel cä, în perspectiva urmätorilor zece-ìincisprezece ani, ordinea
globalä vaaráta sensibil diferit, în condiliile în care dinamica relã1iilor internafionale
favorizeazá eforturile cevizeazäconstrucfia unui nou echilibru iníemalional, capabil
sä asigure expansiunea çi consolidarea libertäçii çi a democraliei.

Dezvoltarea securitälii intemafionale va avea un impact crescut în viafa cetäfe-
nilor. Terorismul, devenit global în obiective çi letal în rezultate, precum çi proliíe-
rarea armelor de distrugere în masä sunt considerate a fi principalele amênin1äri
posibile la adresa securitä1ii în urmätorii l0 pânä la 15 ani.

Instabilitatea catzatá, de
fragmentarea statelor, crizele çi
conflictele regionale, cu
cauzele çi efectele lor, uti-
lizarea incorectä a noilor
tehnologii, precum çi întreru-
perea fluxului de resurse vitale
sunt posibile riscuri majore sau
provocäri, pe termen scurt çi
mediu, la adresa securitätii
statelor. În actuala ,,nouä or-
dine mondialä" multe naliuni
sunt susceptibile de neapli-
carea legii, de terorism çi in-
surgen!ã çi caracterizate de o
varietate de forme de fragmentare socialä, economicä çi politicä.

Dezastrele, fie cä sunt generate de acliuni umane sau de cauze naturale, pot
afecta direct mediul de securitate çi pot necesita asistenJä în formele de sprijinrnitiut
pentru stabilizare, reconstruclie çi acfiuni umanitare. Modul cum lideiiiregionali
vor rezolva rivalitãçile istorice, precum çi viitoarele provocäri ale regimurilor politice
çi tensiunile inteme catzate de miçcãrile grupurilor minoritare vor influenla securi-
tatea personalä çi colectivá. Balanfa dintre domeniile rivale çi potenlialele puncte
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fierbinli ne sugereazácá,petermen mediu, acestea pot erupe în conflicte/confruntäri

militare episodice.
Globalizarea poate deveni un mecanism pentru gestionarea puterii imense a

valorilor universale çi a proceselor economice globale, ,,un instrument de folosire a

resurselor çi de generalizarc ademocrafiei, securitä1ii çi prosperitäfii"2. Pomind de

la adevárul cä nevoile de securitate nu vor fi niciodatä satisñcute pe deplin, putem

accepta, ftrdrezewe,cá la nivel local çi subregional insecuritatea, crizele çi conflictele

vor continua. Apreciez cä ar fi o utopie sä credem cä ele se vor datora exclusiv pro-

cesului de globalizare.
Crizele çi conflictele fac parte din natura umanä çi sunt expresii ale ,,complexitä1ii

çi imperfecfiunilor"3 acestora. Cúze\e,,vor fi totdeauna tensiuni complicate, acu-

muläri în labirint, revärsäri sau desfãçuräri multiforme, de regulä neliniare, chiar hao-

tice, tot atât de diversificate çi complexe cum este însäçi societateacarele genereazl'A.

Sursele conflictelor diferä dela\ará,lalañ,,deoarece ,,o sefie de amenin!äri noi,

asimetrice, de naturä militará çi non-militarä, inclusiv cele ce se manifestã sub forma

agresiunilor psihologice, informalionale sau informatice tind sá sporeascä sub raportul

gradului de pericol çi al probabilitäfii de producere, putând afecta starea de securitate

a cetäfenilor români, a statului român sau a organiza[älor din care România face

Pârte"s.
Amenin!ärile asimetrice opereazá în afara normelor societälii pentru a destabiliza,

a submina sau compromite legitimitatea guvemelor prin teroare, violen!ä, brutalitate

çi intimidare, Pe timpul acfiunii împotriva acestor elemente, forlele militare au învälat

leclia cä un adversar care se eschiveazä, mai pulin sofisticat, poate funcliona eficient,

chiar çi atunci când este depäçit numeric çi din punct de vedere al aplicärii puterii de-

cisive, prin acliuni de härfuire çi neutralizare a avantajelor fizice çi tehnologice a

fo4elor moderne.
Campaniile bazatepe erodarea capacitá1ii de luptä a adversarului, în care pärtile

beligerante erau pregätite sá lupte sub ameninfarea armelor nucleare, au fost înlocuite

cu campanii bazate pe efecte în care pá{ile beligerante au ganse sä se confrunte cu

forle inegale din punct de vedere numeric, al dotárii çi instruirii, pe o perioadá de

timp îndelungatä.

2. Opera|çälebazate pe efecte (EBO)
între continuitate çi noutate
Operaliile bazatepe efecte reprezintá un concept modern care înglobeazá obiectivele (f,r-

nalitáTile) coreot definite, çi predominá în cele mai multe scenarii ale conflictelor de astãzi. Ele

permit sau consolideazä, într-un mod hotárâtor, legátura pe verlicalá dintre viziunea politicã

strategicá çi operaliile militare pentru a se asigura cá strategia militará, dacá a fost aplicatä cu

sgcces, va îndeplini scopurile politice stabilite satt va contribui la realizarea acestora.

Operaliile bazate pe efecte constituie un ,,proce s çe vizeazá oblinerea untti räspuns strate-

7



-@ 7?pna*a, d¿' $t¡,¿ttlø'I/t ¿l¿ta,t¿ - Z /200 I
gic dorit sau efect asupra adversarului, prin folisirea sinergicã, multiplicativä çi cumulativä a
capabilitälilor la nivel strategic, operativ gi tactic"6. Altfel spus, un efect este räspunsul, eveni-
mentul sau conseoinfa fizicä funclionalä sau psihologicä ce rezultä din acliunile specifice mil-
itare sau non-militare?.

Totodatä, ope-

rafiile bazate pe

efecte sunt ,,acfiuni
militare în cîre
prima mãsurä întro-
prinsá vizeazá pre-
luarea controlului
asupra sistemelor
principale çi vitale
care permit adver-
sanrlui sä existe çi
sä lupte"8.

Operafiile ba-
zate pe efecte nu
reprezintá o nouä
teorie privind duc-
erea rãzboiului. Prin-

cipiile acestora au fost aplicate de secole. În era räzboiului modem, operatiile bazate pe efecte
reprezintä o nouä abordare care catrtã sárcalizeze efeotele deciziilor egaloanelor superioare
în fafa rezultatelor fizice, acest lucnr îndeplinindu-se prin aplicarea mijloacelor militare asupra
obiectivelor stabilite fo4elor armate. Acest concept oferä planificatorilor o cale de a anticipa,
urma çi exploata, atât efectele ñzice cãt çi cele psihologice ale acliunilor militare çi non-mi-
litare, asupra tuturor sistemelor oare defineso câmpul de luptá. Relatiile complexe dintre
grupuri sociale, persoane cheie, sisteme, decizii, acJiuni çi mijloace fac dificilã prevederea
efectelor.

EBO reprezintã mai mult o înfelegere diferitä a cäii de a opera decât o nouá metodã de
rczolvarc a lucrurilo¡ rezultatá, din schimbãrile mediului operativ ca nffnare a transformãrii
çi dezvoltärii noilor tipuri de operatii. Comandanfii çi statele majore trebuie sá ia în considerare
cá ceea oe trebuie fãcut într-o operalie ueeazáefecte dorite çi nedorite (planificate sau n¡¡).
De aceea, este recomandat caplanificatorii sä elaboreze planurile operaliilor într-o perspectivä
cât mai cuprinzätoare, care sã permitä identificarea modului în care efectele propriilor planuri
çi operalii pot afecta sau pot fi afectate de alte planuri çi operafii.

EBO constä în influenlarea spafiului de luptá prin acliuni care sä permitä controlul sis-
temelor, oamenilor cheie çi grupurilor sociale, din interiorul gi din afara acestui spaliu. Aceste
actiuni au intenlia fie de a menfine statutul curent al na]iunii sau ale sistemelor sociale, fìe de
a schimba acest statut.

Pe lângä forfele militare în operalii lntâlnim, mai mult sau mai pulin, çi Organizalii Gu-
vernamentale (OG) çi Neguvemamentale (ONG), în

1-

Abordarea operatiilor bazata pe efËcte

rfi
FhlEY

alitate

a

I
frrncfie demizagi interesul celor care au
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un rol cheie în atribuirea succesului. Cunoaçterea posibilitálilor de influenlare a operaliei de

cãtre aceçti ,jucátori" çi
acliunea sinergicä a tuturor

actorilor dintr-un teatru de

operafii asigurá contextul

necesar în raport cu punctul

de plecare din care începem

sá gândim efectelee.

Efectele pot fi fie fizi-
oe sau mentale. În mod di-
rect pot fi efecte primare,

secnndare sau terliare.

Unele pot fi neintenJionate

san nedorite, ca urmare a

unei în{elegeri parfiale sau

incorecte a sistemului care

s-a dorit sã fie influentat.

De o importan!á crucialä în modelarea mediului în care se va opera este influenlarea nu numai

a adversarului ci 9i a párfilor neutre sau care acfioneazá alátvri de forlele proprii.

Oblinerea efectelor dorite în cadrul unei operalii este condilionatá de aplicarea metodolo-

giei, pe luei faze repetabile, în cadml comandamentelor întrunite, de nivel operativ, astfel:

- Fazal în care se analizeazá spaliul de luptä într-un sistem al sistemelor, într-un mod

care îl amplificá, în scopul

vizionárii çi înlelegerii acestuia

de cátre planificatorii militari.
- Faza ø II-ø, aratä cum

este recomandabil sä planifici çi
sá aplici opera{iile bazate pe

efecte în cadnrl întregului spec-

tru al sistemelor spaliului de

Iuptá, folosind mijloacele mili-
tare çi non-militare pentru a re-

aliza efectele stabilite de

egalonul superior.

- Faza a III-a, se concen-

fteazá pe estimarea acliunilor
bazatepe efecte pentru a asigura

cä progresul operaliilor se în-

dreaptá cátre finalitatea doritä.

Prin natura sa, succesnl operafiilor bazale pe efeote solicitá çi o înlelegere profundä a

culturii, societäfii, guvernárii çi economiei adversarului, care va pune într-o valoare mai mare

decât pânä acw, analiza çi diseminarea informaliei. Ceea ce înseamnä cá dacá vor fi folosite
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la nivel strategic, operativ sau tactic acestea vor solicita un grad ridicat de profesionalism din
partea militarilor, echipamente moderne sprijinite de o economie robustä çi o bazã de dezvol-
tare çi cercetare proprie putemicä.

În demersul analizei,consider cä operaliile bazatepeefecte pot constitui un avantaj asi-
metric major pentru cei care le folosesc. Afirmafia este sprijinitä çi de faptul cã nofiunea de
luptä asimetricä a fost dezbätutá pe larg în ultimii ani, în primul rând datoritá originalitálii
grupãrilor teroriste caxe au folosit metode gi mijloace neconvenlionale (sinucigaçi cu bombe,
avioane civile, maçini capcaná,,lansatoare de rachete antitanc, dispozitive explozive improvizate
etc.) pentru a lovi prin surprindere militarii çi populalia civilä din interiorul teatrului de operafii.

3. Operallilebazate pe efecte instrument eflrcient
de räspuns la riscurile çi amenintãrile mediului
de securrtate contemporan
Noile ameninläri solicitä o reevaluare a räsprmsului adecvat asupra nnui adversar

tradilional çi explorarea unor noi modalitã1i de räspuns. În contextul constmcliei europene,
cooperärii euroatlantice çi al evoluliilor globale, România çi-a reconsiderat rela{iile dintre ele-
mentele componente ale securitälii nalionale çi cadrul de apärare,

Astfel, Strategia de securitate nalionalä este axatä pe o abordare sistemicä çi cuprinzä-
toare a politicii de securitate nalionalä unde
dipl omafi a, apár ar ea, dezv oltar ea economic ä ç i
socialä sunt vãznte ca mecanisme aflate într-o
strânsä relafie ,,...pentru a îndeplini urmätoarele
obiective: identificarea oportunä çi con-
Iracararea proactivä a riscurilor, a situaliilor de

crizä çi a consecinfelor acestora; promovarea
democrafiei çi construc]ia securitälii çi prosper-
itäfii în vecinátatea României çi în alte zone de

interes strategic; transformarea profundä a insti-
tuliilor çi îmbunãtãlirea capabilitä1ilor
na!ionalg"lo.

Operaliile bazate pe efecte au un potenlial extraordinar pentru a fi folosite ca un instru-
ment cheie împotriva acliunilor teroriste çi insurgente. Conflictul insurgent reprezintáo formä
complicatã çi violentä a rázboiului, în care înlelegerea culturii reprezintä un factor important
în determinarea succesului sau a eçeculuitt. Informafia referitoare la cultura unui stat ,,este
hotärâtoare pentnt a aprecia reacliile posibile ale operaliei, pentru a evita neînJelegerile çi a
întäri efi cienla operaliilor"r2.

Pentru ca operafiile bazale pe efecte sã fie eficiente, este important ca toate structurile çi
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organizafiile im-
plicate sá dis-

punã de acelaçi

limbaj ope-

ralional çi sá ex-

iste o comunitate
de informafii. De

asemenea, este

prioritar ca infor-
mafia, la rândul

ei, sã fie dis-

tribuitä pentru a

fi utilizatä de uni-

tälile 9i forfele a-

flate în contact

cu adversarul, iar

metodologia çi
mecanismele care satisfac çi îndeplinesc obiectivele strategiei de securitate trebuie întelese, ac-

ceptate çi utilizate la cel mai înalt nivel.

Noile premise în care se desfãçoarä operaliile militare, exemplificärile çi argumentele

din experienja acfionalá acumulatá, precum çi evolufiile din mediul de securitate intemalional

scot în evidenfä faptul cã operafiile bazale pe efecte, în care forlele militare sunt susfinute în

realizarea finalitálii dorite de toate elementele puterii, reprezintá cheia succesului.

Pe linia aceluiaçi rafionament, consider cá succesul în atingerea cerinlelor de securitate

ale fiecärei Järi, precum çi ale comunitálii globale, în ansamblu, depinde de identificarea mo-

dalitáçilor de lucru ale elementelor puterii nalionale çi internalionale, aple sã producá efectele

dorite în prevenirea çi contracararea amenin!ärilor, promovarea democraJiei, pácii çi stabilitá|ii,

reducerea vulnerabilitä1ilor, dezvoltareacapabilitälilor çi transformarea profundá a institt4iilor

de securitate.

OperaJiile bazafe pe efecte nu impun înlocuirea proceselor de analizá, planificare, exe-

culie çi evaluare existente, ci îmbogá{irea acestor procese prin asigurarea unui mod de gândire

mai cuprinzátor, mai coerent çi o coordonare mai buná. Demerstrl va da posibilitatea coman-

danfilor çi planificatorilor sä planifice în perspectivâ angajarea mijloacelor militare determi-

natá de introducerea descrierii efectelor çi întárirea interacliunii cu alli aotori.

Apreciez cá orice efecte dorite, imediate sau pe termen scurt, vor trebui sä fie generate

de existenla sau rapida dezvoltare a capabilitátilor. De aceea, Statul Major General trebuie sä

se concentreze, în primá instan!ä, pe un sistem de generare a efectelor rapid, agil çi dinamic.

Afirmaliile trebuie sá conducá la elaborarea acelor strategii care sä evalueze efectele

cognitive (non-kinetice) înaintea efectelor fizice (kinetice), explicalia constând în faptul cá cele

din urmã sunt mai pufin adecvate pentru a se bizui pe un echipament învechit, ci mai degrabá

pe exploatareapracticilor dinamice. Astfel de strategii netradilionale pot spori çansa accelerärii

solu{ionárii conflictului cu pierderi çi distrugeri fizice minime. Ca exemplu, subliniez rolul
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operafiilor informafionale care, în conflictele recente, au avut drept linte ssbminarea convin-
gerilor elitei adversarului, încurajarea, renunlarea sau predarea, pãtrunderea în sistemul cle
comandä çi control al acestuia çi au fost folosite pentru dezvoltarea avantajului în ultimii ani.

În contrast cu efectele fizice nedorite, care invariabil solicitä desfãçurarea forfelor çi con-
stituie un risc la adresa protecliei fo4elor proprii, efectele cognitive pot fi conduse dintr-o
bazá sigurä þosibil çi din farä), pentru perioade extinse de timp çi cu riscuri reduse la adresa
executanlilor. Chiar dacä efectele fizice vor duce la o formä de efecte non-fizice, scopul lor
principal va fi de a influenta capabilitáfile actorilor, în timp ce efectele non-fizice sunt di-
recJionate, în principal, spre comportamentul actorilor.

EBO necesitä o înfelegere clañ, a diverselor instrumente çi a naturii diferitelor sisteme
pe care dorim sä le influen!äm. Instrumentul politic foloseçte puterea politicä, mai ales prin
acliuni diplomatice pentru cooperarea cu diverçi actori, influenfarea unui adversar sau crearea
unor condilii avantajoaset3. Combinând puterea de luptä cu influenla politicã pe scena inter-
nalionalä pentru acelaçi scop se pot obfine efecte semnificative. Instrumentul militar aplicá
forla militarã, inclusiv ameninlarea sau utilizarea forfei letale çi nonJetale, pentru a determina,
a face presiuni, a intimida sau a înfrânge un adversar, inclusiv prin afectarea çi distrugerea ca-
pacitä1ilor sale militare gi non-militare. Instrumentul civil se referã la folosirea puterii în
domenii precum cel juridic, învãfämântul, informarea gi relaliile publice, administralia civilá
çi infrastrucfura de sprijin, care asigurä accesul la asisten!ä medicalä, surse de apá, alimente,
etc. Instrumentul economic este responsabil cu aplicarea iniJiativelor çi sancfiunilor care
afecteazá obfinerea bunurilor çi serviciilor, precum çi sprijinul financiar pentru actorii statali
çi non-statali implicali în cnzá.

Participarea militarilor români la diferite tipuri de operalii demonstreazä angajamentele
noastre, întäreçte interoperabilitatea, promoveazátransparenja, transmite idealurile democra-

!iei, împiedicá agresiunea çi cautä sä

rezolve sursele de instabilitate, înainte
ca acestea sã se transforme în crize
militare.

Natura operafiilor viitoare va
avea un punct critic în stabilirea unor
direclii intermediare vizând utilitatea
practicä çi aplicarea operaliilor bazate
pe efecte.

Experienla operafionalã curentä
demonstreazä faptul cä acliunile pur
militare nu pot rezolva singure situafi-
ile de urgen!á sau de crizä. Necesi-
tatea ca militarii sä interaclioneze ct:-

actorii civili de demonstreazá cá este
necesarä o nouä abordare a operafiilor.

De aceea, abordarea operaliilor din perspectiva efectelor vizeazá,combinarea actiunilor
litare çi non-militare care influenleazä comportamentul general çi capabilitäJile actorilor
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- nalionali çi transnalionali, beligeranli sau nu - pentru atingerea obiectivelor strategice 9i re-

alizareafinalitáfii dorite. Aceasta presupune acliuni militare care sá fie armonizate coerent cu

cele ale altor organizalii intema{ionale, guvemamentale sau neguvemamentale care actioneazá

în zoná. Aceste aoliuni duc la oblinerea efectului dorit asupra sistemului mai ales în plan cog-

nitiv legat explicit de obiectivele strategice çi rezultatul final. O evaluare eficientá pe durata

exectrliei permite comandanlilor sä-çi adapteze planurile într-un mediu în schimbare.

Revenind la condifiile actuale, ar fi instructiv sá înlelegem efectele dorite în termenii

olrciali ai unei politici de securitate nalionalá pe care guvernul cautä sá lerealizeze, sau dacá

acestea sunt direclionate de Ministerul Apárärii pentru a ft urmárite, anterior începerii opera-

liilor militare. Introduoerea unui proces formal va fi necesar pentnt a fi siguri cä în viitor vom

avea un punct de plecare pentru orice schimbare cátre un ciclu de planihcare a securitálii

nafionale, bazatpe o coeren!á a operaliilor bazate pe efecte. Oblinerea sinergiilor între enti-

tälile militare çi ne-militare, precum çi înlelegerea interdependenlei dintre actorii participan{i,

va permite instrumentulni militar sá-çi annonizeze mai bine contribulia cu cele ale altor actori

sau entitãfi pentru oblinerea efectelor dorite.

4. Concluzii
Operaliile bazate pe efecte reprezintä un instrument eficient de ráspuns la riscurile çi

amenin!árile mediului de securitate contemporan. Acestea permit aplicarea diferitelor instrtl-

mente disponibile pentm a crea efecte generale care vor duce la rezolvarea/stabilizarea unei

crize çi îndeplinirea obiectivelor.

Scopul EBO este angajareaeficientá çi sigurá a forlelor militare pentru a îndeplini obiec-

tive másrrabile în sprijinul obiectivelor militare çi al finalitálii operaJiei. Aplicarea forfei çi

procesul de identificare, evahnre çi lovire al lintelor vor trebui sä fie orientate spre îndeplinirea

obiectivelor misitnii, cu riscuri minime pentru forlele proprii çi pentm necombatanli. Ele tre-

buie sá fie direclionate spre acele centre de gravitate care contribuie la reducerea capacitá1ii

adversarului de a lupta, potrivit prevederilor legale, a regulilor de angajare çi restricliilor

nafionale, prin aplicarea hotärâtá, diversä çi coordonatá în paralel çi nu secvenlial attttttror ca-

pabilitäçilor angajate.

EBO pune accentul pe complexitate çi pe legáturile catzale. O mai buná identificare a

acliunilor necesare pentrn a realiza efectele dorite, presupune o mai buná coordonare a acfr-

unilor pentru arealizasinergia efectelor gi reducerea efectelor nedorite. Conceptul abordeazá'

domeniul cognitiv çi cel frzic, influenlarea forlelor proprii, ale adversarului çi al párlilor neutre,

modifroând percepfiile acestora, în scopul realizáni efectelor dorite precum çi luarea deciziilor

în timp util.
EBO asigurä succesul opera{iunilor printr-o abordare comprehensivá a folosirii instrtt-

rnentelor militare çi civile. Conceptul nu este un pur exercifiu teoretic, el este testat in operalii

reale, adaptat continuu pebaza lecliilor înválate, îmbunätálind instrumentele interne de ma-
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nagement al crizelor çi coordonarea cr.r alçi participanli la operafii (externi mediului militar).
Este ttn concept aplicabil la toate nivelurile: strategic, operativ gi tactic ¡i mr presupune dez-
voltarea adilionalä a unor noi capabilitáfi civile.

Note
t *** Strategia de Securitate Nationalä a României, Bucureçti 2007, p,l5
2 www. D@dalos, Curs de globatizare, p. 3.
I Alexandra Sarcinschi, Globalizarea insecuritátii. Factori çi modalitäli de contracarare, Editura

Universitäçii Nafionale de Apãrare ,,Carol I", Bncureçti 2006, p ll.
a Idem p. l2
5 *** Strategia de Securitate Nalionalä a României, Bucureçti, 2007, p.l2
ú Allen W Batschelet, Effects-based Operations: A New Operational Model?,strategy Research

Project,2002,
7 College of Aerospace Doctrine, Research, and Education (CADRE), "Effects Based Joint Oper-

ations'" Draft usAF white Paper, (Maxwell AFB, AL: Air university, August 2001),
I Gl.lt.dr. Eugen Bãdálan, gl.bg,dr. Teodor Fmnzeti, Asimetria çi idiosincrasia în acfiunile militare,

Editura Centrului Tehnico-Editorial al Armatei, Bucureçti, 2004, pag.56.
e Efecte - consecintele fizice sau cognitive, la orice nivel, în cadrul mediului strategic, ale uneia

sau mai multor acliuni militare çi non-militare.
r0 Strategia de secnritate nafionalä a României, Bucureçti, 2007, pag.l7.

'r MAJ Michael L. Davidson, Culhrre and Effects-based Operations in an Insurgency, A Mono-
graph a United States Army, p.3.

r2 FM 3-07, Stability Operations and Support Operations.
13 Manualul NATO privind sistemul de räspuns la qizá,(NCRSM), septembrie 2005, se referä la

opliunile "diplomatice" de abordare acrjzei.
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PRINCIPI TEORETICE ALE
nÄznorulur BAZAT PE BFEcTE

General-locotenent dn Teodor FRUNZETI
Sun Tztt - l. ,,Rãzboiul este o problemã de o

importanlã vitalã pentru stat, domeniu
al vielii çi al morlü, calea care duce

spre supravíeluire sau nimícire. E nece-

sar sãfie studiat temeinic".
2. ,,in rãzboi cea mai bunã politicã este

sã cucereçti stattil intact; distrugerea
lui reprezintã ultima soluqie".

R fftriliil llå'åffi#
prin aparifia unor noi concepte de ducere a räzboiului, modificarea continuä çi rapidä a strate-

giilor, tacticilor, tehnicilor, procedurilor gi metodelor de desfãçurare a actiunilor militare.
În acest context, prin complexitatea çi multilateralitateasa, se înscrie çi conceptul de

rãzboi bazat pe efecte.

Conceptul de rãzboi brzat pe efecte a apárut dupá prirnul rázboi din Golf, a generat o

serie variatä de defîni1ii çi descrieri, majoritatea dintre acestea axându-se pe planificarea çi exe-

cutarea operaliilor prin combinarea metodelor militare çi non-militare, cu scopttl de a obline

un anumit efect.
Coroborând conceptele diferiçilor gânditori militari, elaborate pâná în prezetf, putem

afirma cá rãzboiul bazat pe efecte este un proces de identificare çi angajare a vulnerabi-
litäfilor çi punctelor tari ale inamiculuÍ într-o manierä unitará çi concentratä, între-
buinfând toate mijloacele disponibile pentru obfinerea unor rezultate sau efecte

strategice asupra adversarului, în concordanfä cu intenfia comandantului, prin aplicarea

sinergeticä çi cumulativä a întregului spectru de capabilitäfi militare çi non-militare la
toate nivelurile conflictului.

Prin termenul de "efecte" va trebui sä înlelegem acele rezultate, produse, evenimente

sau çonsecinle de tip frzic, func{ional sau psihologic, ce apar în urma executärii unor acliuni
militare sau non-militare specifice.

Elementele care definesc concephrl subliniazá în mod pregnant necesitatea abordárii ope-

rafiilor bazate pe efecte ca pe un proces ce demareazâ cu dezvoltarea cunoçtinlelor/informafii-
lor privind atât adversarul (vãzut ca. un sistem complex, în permanentã adapture), cât çi a
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celor referitoare la mediul specific de manifestare çi capabilitäfile nalionale la dispozifie.
Cunoaçterea adversarului este în mod evident de naturá a permite comandantnlui determinarea
efectelor ce trebuie realizate, în scopul câçtigärii çi menlinerii iniliativei la toate niveh.rrile çi
în toate mediile de acfittne, precum çi pentru a determina adversarnl sä reacfioneze altfel decát
îgi planifi case anterior.

O altá interpretare a operaliilorbazate pe efecte speciflrcä faptul cá acestea î9i gäsesc fun-
damentul într-o anumitä serie de acliuni precise çi interconectate, desfãçurate pentru atingerea
unor obiective strategice prestabilite; acestea solicitä concentrarea atenliei nn numai asupra
conflictului propriu-zis (aplicarea puterii militare), ci çi asupra evoluliei întregului p.o"", d.
desfãçurare a conflictului (faza de pace, faza pre-conflict, faza conflictnlui propriu-zi s, faza
post-confliot).

Este bine cunoscut cã în decursul timpului toate campaniile militare purtate au avut la
bazä producerea de efecte mai mari sau mai mici, în funclie de evolufia societã1ii, dezvoltarea
economicá, puterea de luptä a pär,tilor aflate în conflict, cauzele, caracteml çi scopgrile care
au provocat conflichrl armat, precum çi impactul çtiinfei çi tehnicii asupra structurilor militare.

Sun Tzu la timpLrl säu afirma cä în räzboi "cea mai buná politicä este sä cucereçti statul
intact; distrugerea lui reprezintá ultima solutie,'.

La rândul sáu, Carl von Clausewitz, deçi sr,rstinea cá pentru realizareaobiectivelor pro-
puse, prioritará trebuie sá fie întrebuintarea mijloacelor militare çi distrugerea fizicá, aforgelor
inamicului, recunoçtea, totuçi, importanla întrebuin{árii tuturor elementelor puterii statului,
nu numai fo4a militarä, pentru a obJine la un moment dat efectele dorite.

Dacã initial, în plan concephtal, sintagma "räzboi" este definitä ca o confruntare violentá
între grupãri mari de oameni, organizate din punct de vedere militar, care, pentru atingerea
scopurilor ttrmärite, folosesc lupta armatá, ceea ce conferä acestuia un putemic caracter dis-
tructiv, în actuala etapá a evolufiei omenirii, implicit în gândirea militarã contemporanä, îçi
face loc tot mai mtút conceptul cã bátäliile pot fr câçtigate çi fãrä contactele violente dinhe be-
ligeran{i, cä formele de confruntare violente pot fi înlocuite de altele, care în final sá determine
r ealizar ea s copurilor propuse.

Indiferent de natttra conflictului çi a tipului de räzboi, conform conceptelor noastre doc-
trinare, forfele terestre ale României pot fi angajate în operalii de apärare nalionalä sau colec-
tivä în urmätoarele situa{ii:

a) în cazul iminenlei sar.t producerii unei agresitrni ce vizeazá. apárarea çi sigr-rranla nalio-
nalá;

b) în cazul unei situatii de crizá ce afecteazá stabilitatea regionalä/globalá sau pentru
acordarea de sprijin specific autoritáÍilor centrale/locale ale statului çi populaliei;

c) pentru îndeplinirea obligaliilor în cadrul NAro, uE sau al unor coaliçii.
Dupá luarea deciziei de angajare, potrivit deciziei autoritätilor constitulionale abilitate,

for{ele terestre executá sau participä la opera}ii militare.
Operaliile forfelor terestre trebuie sä fie organizate pebaza nnor scopnri, obiective çi

concepfii unitare, sä se declançeze prin surprindere çi sä se desñçoare continuu, manevrier çi
sincronizat, cu lovirea/angajarea simultanä a tuturor elementelor de dispozitiv ale inamicultú,
evitând pe cât posibil loviturile frontale, angajarca de duratä çi în condilii dezavantajoase cu
grupãri de forfe puternice ale acestuia, cu folosirea la maxirnum a avantajelor oferite de mediu,
a loviturilor avialiei, artileriei çi rachetelor, a acfiunilor de ltptä electronicä, informalionalä
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çi psihologicä, cu másuri multiple de asigurare a acliunilor, protecfie a forlelor çi de sprijin lo-

gistic.
Operafiile forlelor terestre pot fi desfãçurate de structuri flexibile, eficiente, care sä liná

oont de soopurile, obiectivele çi misiunile pe care acestea vor trebui sä fie în másurä sá le în-

deplineascã, conform cerinfelor operalionale çi angajamentelor asumate de lara noasträ.

În acest context, forfele terestre trebuie sá se alinieze la noile schimbári care au loc pe

plan mondial în plan structural, astfel înoât sá poatá face fa!á oricäror riscuri çi amenin!äri la

adrcsa securitálii nalionale, sä asigure polivalenfa acestora în îndeplinirea misiunilor dintr-un

larg spectru de confruntare, de la ac{iuni de menfinere a pácii, umanitare, de cáutare-salvare,

ori de impunere a pácii, pâná la contribufia la acfiunile antiteroriste, informa{ionale ori psiho-

logice, care cer o specializare deosebitä.

Structurile forlelor terestre trebuie sã fie suple, întrunite çi expedilionare, uçor deplasa-

bile, pentru a obfine rapid efectul strategic, superioare tehnologic, sprijinite de o logisticä in-

tegrá, multinalionalä çi sá opereze într-un mediu interconectat. Puterea superioarä, împreunä

cu viteza, precizia, cunoaçterea çi letalitatea vor înlocui masivitatea forlelor.

Desfãçurarea oricärui tip de operalii ale forlelor terestre pe timpul räzboiului bazat pe

efecte vor avea loc cu utilizarea çi aplicarea cu pricepere a principiilor operaliilor ctÌnoscute

çi consacrate: precizareascopurilor/definirea clarä a obiectivelor; unitatea çi contintritatea ope-

rafiilor; libertatea de acfiune; iniliativa; flexibilitatea; concentrarea efortului; întrebuinfarea

economicä a forlelor çi mijloacelo4realizareastrrprinderii; evitarea surprinderii; organizarca

çi executarea oportuná a manevrei; realizarea çi menlinerea rezervei de forte çi rnijloace; co-

operarca; siguranfa çi protecfia; moralul; sprijinul logistic, cât çi prin unele noi care derivá din

modul de concepere çi desñçurare a operafiilor acestui tip de rázboi, avândtt-se în vedere:

durata limitatä a acfiunii militare; identitatea structurilor militare de pace cu oele de rázboi;

preponderenla acliunilor rapide çi a celor speciale; preponderenla alianfelor; disproporfiona-

litatea; disimetria çi asimetria, iar aplicarea acestora constituie o premisá ftrndamentalä a suc-

cesului, indiferent de tipul operafiei,

Aceste prinoipii stmt norme ale oricárei operalii, ce trebuie sá he în concordan!á cu legile

luptei armate, çi nu pot fi ignorate. Ele sunt direcfii de urmat de cátre comandant, trebuie

respectate çi avute în vedere în procesul de luare a deciziei.

Evolulia struoturilor militare çi implicarea majorá a tehnologiei informatice, reducerea

efectivelor, compensatá de înzestrare, mobilitate çi flexibilitate, în concordan!á cu obiectivele

strategice de îndeplinit, determinä unele consideralii asupra principiilor operaliilor forçelor

terestre, aplicate Ia räzboiul bazatpe efecte.

Precizarea scopurilor/definirea clarã a obiectivelor se poate realiza prin devansarea ad-

versarulni în luarea deciziei, asigurând superioritate în acest domeniu, dezideral realizabil
printr-un sistem informalional bine pus la ptrnct, oblinerea de date çi informatii precise din

toate domeniile/sferele activitäjii adversanrlni, diseminarea oportunä a acestora çi obfinerea

untri produs ce permite comandantului atacarea în timp util, lovirea în timp critic a acestuia

çi îndeplinirea obiectivelor în limitele timpului stabilit în cursul de acliune.

Prccizarca scopurilor/definirea claráa obiectivelor este condilionatá de elaborarea unor

plaru.ri Si ordine simple, precum çi a unor documente de conducere clare, cu elemente concise,

strict necesare, pentru a asigura înlelegerea lor completä çi a evita confuziile sau interpretárile

gregite.
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Unitatea si contiru.itatea opera¡íilor presupune capacitatea da a realiza omogenitatea
elementelor de structtträ, prin plasarea tuturor forfelor çi mijloacelor sub o comanãä unicä.
Aceasta faclliteazâ masarea efectelor puterii de luptã a fortelor pentru îndeplinirea aceluiaçi
scop çi atingerea obiectivului comun.

Libertatea de acliune serealizeazá",în principal, prin cucerirea, menlinerea çi exploatarea
iniliativei în desfãçurarea acliunilor proprii, simultan cu limitarea posibi'litaçitorde opfiune çi
acliune ale adversarului. Aceasta constituie modalitatea cea mai ef,iòace de a atinge urrobiectiv
comlln' definit cu claritate. Libertatea de acliune presupune existenla unei strprernalii în toate
domeniile acliunilor militare, în special în cel informafional çi tehnic.

Iniliativa acoperä aproape toate domeniile capabilitáfilor fo(elor terestre - mobilitatea
fo(elor, sprijinul logistic, proteclia, sistemul de comandã, control çi informalii, desftçurarea
rapidá çi efltcace pentru perioade de timp lungi -, çi contribuie la dezvoltarea securitálii
nafionale, prin întárirea capabilitäçilor de apärare nafionalá în domeniile mobilitálii çi des-
fãçurärii, suslinerii, supraviefuirii, angajamentului eficace çi comunica{iilor interoperatile.

Flexibilitatea impune adaptareapermanentá a planurilor çi a acfiunilor fo4eloi - flexibi-
litatea în planificare çi execufie - la modificãrile de situa{ie neprevázute ce apar pe câmpul de
lLrptä, optarea pentru varianta cea mai avantajoasã. Aceasta selealizeazátprinìnstnrir., organi-
zare, comunicare, lttcru de stat major, prevedere çi prin men{in"t"u p".-ãn"ntá a unei rezetve
la dispozi{ie, care sá asigure trecerea cu uçurin}ã de la o acfiun e la àka,de la o oplitrne la alta,
în firncfie de condi{iile concrete ale spatir.rlui de luptä, avànd careferin!á varianìa iniçialä.

Flexibilitatea presupune uçurinla de a acfiona în limitele mandatului acordat pe baza res-
pectärii regulilor de angajare, pentm proteclia fo(elor, redncerea pierderilor proprii çi adoptarea
tacticii adecvate în vederea realizárij obiectiwrlui propus.

Flexibilitatea nu exclrtde, ci gttvemeazä împreunä cu adaptabilitatea. Aceasta rezultá"
din capacitatea structurilor militare de a ac{iona întrunit, de a 

"uoi 
,u o datä cn dezvoltarea eco-

nomico-socialá a statr.rlui, într-un sistem dinamic complex, reztltantáa noii revolufii în aface-
rile militare.

Concentrarea efortuilui constä în capacitatea decidentului de a concentra informatiile,
forfele, mijloacele çi resursele în locul decisiv çi la momentul potrivit, respectiv prin masarea
efectelor pr'rterii de luptä a forfelor proprii, în scopul obçineriisuperioritá1ii fa!ä de inamic çi
reahzarca scopurilor çi obiectivelor strategice, în final, ale räzboiului.

Comandantul trebuie sá coordoneze çi sä sincronizeze toate elementele puterii de
luptá în locul çi la momentul realizãrü unui efect decisiv asupra inamicului, înir-un timp
cât mai scurt.

. Masarea efectelor puterii de luptã, chiar fãrä concentrarea fo(elor, uneori face posibilã
oblinerea unor rezultate decisive, cu forfe inferioare nnmeric, simultan cu limitarea expunerii
çi asigurarea protecliei fa!ä de acliunile adversarului.

Intrebrdnlarea economicã/eficientã aforlelor si mijloøcelor presupune planif,rcarea pre-
dictivá, managementul eficient al fo(elor, folosirea, în cea mai eficientá rnoàalitate posiúilä,
a într^egii puteri de luptä disponibile gi executarea misiunilor în timp oportun/critic.

Intrebuinfarea economicã/eficientá a forfelor çi mijloacelor are labazá,pe lângä alte fa-
cilitä{i, cunoa$terea temeinicá a spatiului de luptã, respectiv capabilitatea operafionalá de a
obçine çi asimila informalii despre pozilia gi deplasarea fo4elo; proprii, ale adversarului çi
forfelor neutre, precum çi de situalia geospafialä, cuprinzând toate mediile - submarin, je
suprafa!á, aerian çi spalial - în care acestea se aflä çi aclioneazá..
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În scopul aplicárii principitrlui economiei, comandantul vtilizeazâînmod optirn, conform

posibilitälilor specif,rce, fiecare element al puterii de luptá, rcpartizeazáçi foloseçte în mod ju-

dicios majoritatea forfelor çi mijloacelor pe direclia principalä de efort, concomitent cu

masarea efectelor çi alocarea unui minimum necesar pentru celelalte direclii.

În procesul de economie a forfelor, în raport cu misiunile nou apärute çi diversificarea

celor clasice, comandantul poate dispune generarea de noi structuri multi-rol, modulare çi

flexibile, pentru a putea îndeplini o gamä variatá de misiuni çi a proiecta fo(a în funclie de

specificul çi dimensiunile crizei ori conflictului,reaTizãndatât eficienla sporitá, cât çi rapiditate

în atingerea obiectivelor.
Realizarea surprinderü se face prin operalii executate în momente, locLtri satt prin modali-

täli pentrur care adversarul nu este pregátit. În acest context, exploatarea punctelor critice ale

adversarului gi provocarea unor cursuri de acliune a cäror finalitate este deterrninarea schim-

bärii comportamentului acestuia, prin desfãçurarea prematttrá a capabilitálilor sale letale 9i

neletale, în aça fel încât sá aclioneze conform açteptárilor noastre, constituie un deziderat.

Operaliile vor nrmári nu distmgerea infrastntcttuii adversarului, ci nttmai a ltnor puncte

critice, cum ar fi punctele de decizie/centrele de comandá satt centrele de greutate, deter-

minând paralizarca çi scoaterea imediatá din h"rptå a acestora.

Aceste operalii, bazate pe existenfa unei tehnologii modeme çi asigurarea unei superio-

ritá1i informafionale la dispozilia comandan]ilor, vor avea loc prin lovirea sistemelor de co-

mandá, control, comunicatii çi computere, distrugerea relelelor de energie electricá, eliminarea

ftzicá a liderilor proeminen{i, distrugerea nodurilor de comandä gi control critice sau dis-

tmgerea forlelor sale combatante prin ofensiva combinatä aerianä çi teresträ.

Factorii principali ai surprinderii sunt: viteza; informaçiile oportune çi exacte; inducerea

în eroare; aplicarea în forme neaçteptate a elementelor puterii de ltrptä; másurile de securitate;

schimbarea bruscá a tacticii, procedeelor çi metodelor de acfiune; folosirea avantajelor oferite

de teren çi de condiliile atmosferice; continuarea ac{iunilor çi atunci când acestea par ne-

prielnice.
Domeniile principale în care se poate realizasurprinderea sttnt: ritmul operaliei; valoarea

çi structura fo4elor gi mijloacelor; direclia sau locul efortului principal; locul çi momentttl

acfiunii.
Evitatea sttrprinderii se realizeazá prin mäsuri çi acfiuni întreprinse atât pe timpul

pregátirii, cât çi pe timpul desfãçurárii sau încheierii operafiilor çi au drept scop situarea

forfelor proprii în pozilii avantajoase fafá de adversar, zádárnicind astfel încercärile acestuia

de a r ealiza s urprinderea.

Organizarea çi executarea oportumã a manevrei asigurá punerea adversarului într-o sittt-

alíe dezavanlajoasá, prin deplasarea fo(elor proprii în vederea obfinerii unui avantaj pozilional

cu vitezä decisivá çi ritm operalional devastator fafä de acesta, în scopul aplicárii flexibile çi

al concenträrii efectelor puterii de luptä çi îndeplinirii misiunilor militare încredinfate.

Abordarea manevrierá a operaliilor asigr.rrä comandanlilor exploatarea succesului,

menfinerea libertálii de acliune, reducerea vulnerabilitä1ii forlelor proprii çi obfinerea victoriei

cu forle pufine, în fala unui inamic superior.

Manevra presuprme: rapiditate în gândire, planificare, organizarc çi ac{iune; stabilirea

çi, dacä e caznI, schimbarea direcliei principale de efort; aplicareajudicioasá a principiului
concentrárii forfelor gi mijloacelor. Este strâns legatá de mobilitate; aceasta constá în capa-

citatea sporitá de transport, vitezá de deplasare, capacitate de extraclie în toate cele trei

@-
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medii - aerian, terestru çi naval -, çi schimbarea rapidã a direcliei de efort/zonei de respon-
sabilitate, în concordanfä cu noile scopuri çi obiective stabilite de decidenfi.

Forfele capabile sä execute manevra trebuie sá posede o vitezá",o rapiditate çi o r.rçurin|á
de neegalat în dislocarea çi redislocarea fortelorproiectate, din locafii dirp.rrui. p.-o uri"
foarte largä, în scopul realizárä obiectivelor operafionale în mod rapiá çi decisiv.

De exemplu, manevra poatefi angajatápentm a obliga fo(ele aàversarului sä päráseascá
poziliile unde acestea stäteau ascunse, sä se demaçte, astfel încât ele sä poatä fi distruse prin
acfiuni de þtá çi foc executate ferm gi precis. În fimp, dupä denúarea anumitor faze, oblinerea
avantajr"rlui pozilional va fì mai mult o funclie a manevrei operative decàt acelei strategice.

Realizarea si menlinerea rezetvei deþr¡e si mijloøce constau în stabilirea çi mençiierea
unor forle çi mijloace la dispozi{ia comandantului pentru întárirea efortului pe unele diråc1ii/în
nnele zone sar.t pentn"r sporirea puterii loviturilor în momentele hotárâtoare ale operaliilor.
Rezerva de fo(e çi mijloace se realizeazáçi prin: reducerea la minimum a pierderil,or; asigu-
rarea sprijinului logistic çi a timpultri de odihnä; aprovizionarea çi completarea oportunã a
consttmtrilor çi a pierderilor; extracfia forlelor afectate çi înlocuirea lor oport¡nä.

Cooperarea impune integrarea acliunilor unitáfilor, genurilor de armã, categoriilor de
forle, instittrliilor çi organizaliilor civile. Se realizeazã prin spirit de echipä, precum çi prin in-
struire, planiflrcare çi acliuni comune.

Cooperarea presupune o colaborare permanentä la toate nivelurile. Aceasta constá în
interacfionarea çi relaJionarea activitäfii comandan{ilor operafionali çi a altor actori decizionali
din zoná çi trebuie sã fte continuá, oporhrnä çi permanentä, atât în faza deplanificare, cât çi
înfaza de execufie/desfigurare a operafiilor.

Sigtranla çi proteclia constatt în ansamblul de mãsuri çi acliuni desfãçurate continnu pen-
tru asigttrarea condiliilor de siguranfä acfionalá, moralá çi materialä necesare planificärii çi ães-
fãçtrrárii operaliilor, prevenirii/interzicerii realizáräsurprinderii çi oblinerii ávantajului ia1äde
adversar, precum çi reducerii vulnerabilitátii forlelor proprii în raport cu misinnea, inamicul,
timpul, spaliul çi capabilitälile de lLrptá.

ForJele terestre trebuie sä fie capabile sá desfãçoare opera{ii decisive, în pofida folosirii
de cätre adversar a untti spectru larg de sisteme de armamente - inclusiv u.rn.I" de distrugere
în masã chimice, biologice, racliologice çi nucleare/ADMCBRN -, a desfãçurãrii de opeiaçii
informafionale satt atacuri teroriste sau a prezenfei ameninfárilor asimetrice pe timpul oricárei
faze a acestor operafii.

Protecfia forfelor încorporeazä un întreg ansamblu de acfiuni, bazatepemãsqri defensive
active çi pasive, incluzând apárarea împotriva rachetelor a teatrului de operalii çi posibil
upárarea limitatã împotriva rachetelor a teritoriLrlui propriu; contramãsuri ofènsive; prócedgri
de securitate; másuri antiterorism; un amplificat proces de colectare a informaliilor despre
agresor çi evalnarea acestora; pregätirea pentru situa{ii de urgen!ä; trn sistem foarte avansaide
avefüzarc oportuná privind toate aspectele securitälii trupelor; nu în ultimul rând, strategii de
angajare prin preluarea iniliativei. Pe lângã acestea, proteclia fo4elor se va extinde dincolo de
vecinätatea imediatä a teatrului de operafii propriu-zis, pentm a se asigura protecfia spatelui,
a structurilor de logisticá çi a capabilitälilor-cheie dispuse în alte locuri.

Moralul se reflectá în voinla de a lupta çi a obline victoria, fiind adesea decisiv pentru
rezultatul operatiilor. Acesta sç realizeazáprin instruire realistã, solicitantä çi creativä çi se
menline prin exemplul personal al comandan{ilor, asigurarea nevoilor vitale çi crearea spiri-
tului de grLrp' Prin actul de conducere, comandantul îçi motiveazá oamenii din subordine în
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momentele de mare dificultate çi pericol çi îi direclioneazá pentru îndeplinirea misiunii. Rezis-

tenla psihicá serealizeazáprin pregätire hzicä çi mentalä adecvatá'

Sprijiru.il logistic este vital pentru snccesul operaJiilor în orice tip de rázboi çi are în

vedere asigurarea restuselor necesare îndeplinirii misiunilor.

Sprijinul logistic permanent, oportun çi în volum complet este abilitatea de a furniza

structurilor din For{ele Terestre personalul, echipamentele çi proviziile adecvate, la locul

potrivit, Ia momentul potrivit çi în cantitatea necesará pentru desfãçurarea cu succes a actiu-

nilor în cadrul oricáruri tip de operalie militarä, de-a lungul întregului spectru al acestora çi pen-

tm realizarea obiectivelor operationale.

Un sprijin logistic eficient va rezulta din transformarea revolulionará a sistemelor de in-

formalii, inovaliile din cadrul structurilor organizatorice çi de condttcere logisticá, re-

proiectareaproceselor çi evoluliile în tehnologiile de transpott'

Consider cá în afara principiilor prezentate mai sus, revolulia actualá çi de perspectivá

în afacerile militare, evolulia ascendentá a operatiilor 9i capabilitäfilor militare, schimbärile

majore ce au loc în gândirea militará, a doctrinelor militare çi conceptelor operationale, aça

cum am afirmat mai sus, fac posibilá consacrarea çi aplicarea çi a unor principii noi, cum ar

h: principiul permanenlei; principiul capacitälii; principiul integralitá{ii; principiul prevenfiei;

principiul descurajárii; principiul sustenabilitáJii; rapiditatea; selectivitatea; câçtigarea supre-

mafiei; demasifi care a; precizia.
Principir.tl permanenlei relevä faptul cä rázboiul, indiferent de tipul sáu, este un fenomen

social greu de controlat care va însoli permanent societatea ttmaná çi va fi un produs al aces-

teia; acesta va trebui studiat, analizat, înleles çi prevenit sau folosit în rnodtrl cel mai ralional

cu putin!ä.
Principiul capacitãlü constä în existenla acelor structuri de ordin politic, economic, fi-

nanciar, demografic, social, moral, culhrral, informalional çi militar, care sä permitä o pregátire

temeinicä, o desfãgurare rapidá çi eficientä a tuturor forlelor çi mijloacelor çi o desfäçurare

corespunzätoare a operaf iilor.
Aceste structuri de decizie, în fond, trebuie sä aibá în vedere unele acliuni cum ar fi:

planificare flexibilä; un proces de planificare a alocärii resurselor bazatpe capabilitáfi çi ori-
entat spre viitor; cicluri accelerate de achizilä constrr"rite pe spirala dezvoltárii; management

orientat spre rezultate concrete; o agendä reformatá de sprijin analitic. Conducerea superioará

a acestora trebuie sã se implice nemijlocit în introducerea noului çi adoptarea conceptelor çi

a tehnologiei specifice erei informaliei çi sä asigure eliminarea procedurilor çi practicilor care

sunt opuse acestor scopuri.
Printre direc{iile principale de aclitrne amintesc: eliminarea cerinlelor pentru dtrbla ra-

portare; creçterea posibilitálilor de angajare de personal cu înaltá califrcare; îmbunätälirea

salarizárii çi a calitálii vielii personalului; focalizarea activitälii de personal pe aprecierea ca-

pitalului intelectual drept un mijloc de valoare strategicä; recrutarea çi instruirea personalului

rnilitar în func1ie de abilitatea acestuia de a acliona într-un meditr aflat în continuä schimbare;

promovarea valorilor çi atitudinilor de comandä, învá!ámânt çi instruire care încr.rrajeazä çi räs-

plátesc inovafiile utile; legarea strategiilor de efectuare a achiziliilor, de conceptele întrunite

ale viitorului, în scopul asigurärii capabilitä1ilor necesare executárij operaliilor viitoare.

Principiul integratitãlii constituie capacitatea de a angaja întreaga societate, într-o

manierá integralá - politic, economic, cultural, informalional etc. -, la efortul de rázboi, in-

diferent de tipul acestuia.

@-
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Integrarea eforturilor armatei çi a celorlalte elemente ale sistemului nalional de apárare
ctt cele ale aliafilor trebttie sä ducá lautilizarcaputerii militare, în concordanlá cu conìextgl
strategic actual, iar coordonarea crescutã la toate nivelurile este de natr.rrã sä îmbunätä{eascä
cooperarea, rapiditatea de reacfie, precum gi abilitatea de a duce operafii cu succes.

Principittl prevenliei presupune evitarea conflictelor militare prin diverse acfi¡ni de
nahrrá diplomaticä, economicä, militarã, imagologicä çi de altá naturá., care avrolul de a obline
efectele dorite çi atingerea scopurilor çi obiectivelor propuse prin aoliuni de descurajare, Stmc-
turile militare duc acliuni de prevenire prin executarea unor lovitnri preventive, dåmonstralii
de for!ä etc., ce presupun evitareapierderilor umane çi materiale,

Príncipit'tl descurajãrü presupune realizareascopurilor çi a obiectivelor räzboiului fãrä
o angajare militarä directä, majorá. Acesta constä în dotarea cu mijloace de luptä ce atlabazá
tehnologia de vârf, determinând realizarea unui raport de forle, în plan informalional çi nu
numai, menit sä determine schimbarea hotárârii/comportamentului adversarului.

Principirtl sustenabilitãlli presupune capacitatea for{elor terestre de a susfine singgre
eforlul unor acliuni militare, prin completarea gi înlocuirea efectivelor din diferite teatre de
opera{ii çi asiglrrarea, timp îndelLrngat, a resurselor materiale necesare desfãçurärii operafiilor
din acestea.

Sustenabilitatea se realizeazã printr-un potenlial integral al suportului logistic care trebuie
sá fie permanent, oportun çi în volum complet.

Raptditatea constä în executarea în scurt timp a unor operafii, bazate pe elaborarea unor
planuri bine concepute çi pe viteza de dislocare a fo(elor, a tipului ti cantitálii de forle çi mij-
loace, în fi"rncfie de riscurile acceptate, Rezultahrl este cä o for!ä întrunitá îçi atinge obiectiveie
strategice çi operative mai repede dacã este o fo4ã flexibilã, rapid dislocabilá, ce poate mo-
dela condiliile inifiale în favoarea sa.

Rapiditatea în execulie asigurá punerea adversarului în pozilia de a executa acele acfiuni
pe care noi le dorim, sau sä-i diminuám abilitatea de a ataca.

Se caracterizeazá,prin ac{iuni imediate çi continue, pentru a obline controlul rapid asgpÍa
adversamlui, distrugerea capacitä1ii acestuia de a coordona operaliile proprii çi de a netrtralìza
capabilitä1ile sale.

Rapiditatea în execulie se asigruã çi prin acfiuni combinate ale diferitelor forme de rázboi.
Astfel, prin interacliunea, în special, cu räzboiul pebazáde relea se determinã creçterea/am-
plificarea vitezei de execufie çi a preciziei în operaliile militare, prin utilizarea tehnologiilor
de ultimá generafie çi a medìuh.ri informafional, creând premisele cregterii eficien{ei in ¿es-
fãçurarea forfelor.

Selectivitatea presupune analiza, planificarea acfiunilor çi alegerea, pentru a fi lovite,
nttmai a acelor obiective/elemente care sunt cu adevárat necesare çi aplicarea loviturilor de-
cisive asupra lor, prin folosirea capabilitá1ilor letale 9i neletale.

Câçtigarea supremalíei constä în capacitateade a acliona gi reacliona rapid, devansând
adversarltl în acliunile sale, concomitent cu menfinerea unui nivel al controlului situaçiei care
sã îl depãçeascã pe cel al adversarului, în plan flrzic çì psihologic. Aceasta este posibilä prin
viteza de reacfie, conjugatä cn o superioritate tehnologicá, care reprezintá posibilitatea struc-
turilor cle a planifica, angaja, extrage ori coordona diferite acliuni militare, în orice teatru de
operafii satt zone de responsabilitate pentru realizarea surprinderii/evitarea sr.rrprinderii, în
etape/perioade scurte de timp.
,,,,
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Câçtigarea supremafiei asigurá aducerea adversarului la un nivel de percepfie, înfelegere

a situaliei çi dorin{a de ripostá care sä ne permitä atingerea scopurilor strategice proprii, prin

utilizarea de capabilitã.li care sä asigure anihilarea completá a adversarului. Totodatá, aceasta

presupune cunoagterea completá a situaliei forlelor proprii, a for{elor adversarului çi mediului

din zona de conflict, execu{ia impecabilá, rapidá çi sr¡b un control de detaliu al unor acliuni

cn caracter contintru gi multidimensional în mediul de conflict în care se opereazä.

Câçtigarea strpremaliei este, de regulá, pusá pe seama supremaliei aeriene, çi de aceea

acest principiu, deçi decisiv, prezinlátotugi unele neajunsuri printre care arnintim:

a) separarea acfiunilor aeriene de cele terestre, în detrimentul celor din urmá, ceea ce

duce la întârzierea în dominarea terenului;
b) capacitatea rednsä a controlului operalional a spafiului/mediului în care aclioneazá

forlele proprii.
Demasifi.careø asigurá trecerea de la o abordare bazatápe masarea fo(elor într-o anttmitá

zoná geograf,rcá, la una bazatâ pe realizarea efectelor dorite. Aceasta constá în deplasarea

puterii de luptá din spaliul de luptá linear cátre operalii discontinue, cLl accent pe controlul

funcJional contra ocnpárii frzice a spafiului de luptä gi generarea unei puteri de luptá eficace

în locul çi momentul potrivit. Totodatá, creçte gradul de cuplare al inforrnaliilor, operaliilor çi

al logisticii pentru a obline efecte precise çi a câçtiga avantaje temporare, cu forle dispersate.

Sebazeazápe creçterea ritrnului çi vitezei de deplasare în cadml spaliului de luptá pentnt a

complica problernele inamicului de determinare çi angajare a obiectivelor.

Precizia este abilitatea forfelor: de alocaliza, cerceta, disceme gi urmári obiectivele sau

lintele; de a selecta, organiza çi folosi sistemele cele mai adecvate; de a produce efectele

dorite; de a evalua rezultatele tuturor acliunilor întreprinse; çi, ntt în ultimä instanfä, de a re-

angajaforlele çi sistemele necesare cu vitezá decisivä gi într-un ritm operalional devastator în

flinclie de ceea ce este nevoie în orice moment çi loc din teatrul de operalii, de-a lungul în-

tregului spectrrr al operafiilor militare.
Angajarea cu precizie a luptei - executarea focului gi desñçurarea acliunilor militare cr-r

o deosebitá acnratele çi precizie - constituie o angajare bazatá pe efecte, care este relevantá

pentru toate tipurile de operaJii militare. Succesul sáu depinde de analiza în proflinzime, pentru

a identifica çi localiza conexiunile çi lintele cele mai importante. Caracteristica cmcialá a an-

gajárii precise a luptei este conexiunea dintre senzori, sistemele de lovire a {intelor çi efectele

produse pe câmpul de luptä. În cadml forfei întrunite a viitorului, aceastá conexiune va avea

loc între toate categoriile çi tipurile de forfe çi va încorpora, de asetnenea, capabilitãfile adec-

vate ale partenerilor multinalionali sau interagenlii, în flrnclie de contextul respectiv.

,ß
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Principiile prezentate mai sus sunt, în general, transparente la semnificalie, au implicalii

çi determinári multiple, în calitatea lor de modalitáli, proceduri, sensttri çi linii directoare de

construc{ie în cadrul opera{iilor forlelor terestre, iar punerea lor în aplicare are semnificalie

pentnr:
a) creçterea atenliei pe rezultatul final al acfiunii în ansamblu;

b) creçterea irnportanlei mediului de manifestare/aclitrne, çare trebttie privit ca un sis-
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tem în care forfele proprii, forJele adversarului çi forlele nentre ac,tioneazá. pentru
realizarea de efecte;

c) analizatea sistemului çi înlelegerea problemei çi a relaliei dintre acliuni çi efecte;
d) armonizarea diferitelor instnrmente ale puterii care participä la acliune;
e) estimarea continuä a efrcienfei ac[iunii çi adaptarea acesteia la modificärile apärute.
În încheiere, doresc sá precizi,ez cá probiematica prezentatã nu este consideratá a fi

epvizatá", acesteia putându-i-se adáuga çi alte idei, iar pe lângá faptul cä principiile, oricare çi
oricâte am identifica, se întrepätrund çi se condifioneazä reciproc, pot fi completate çi dez-
voltate, astfel încât sá corespttndã cât mai complet cerinleloi teoretice ale gÁndirii noastre
militare çi dezvoltárii doctrinare.
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A,SPBCTE CONCEPTUALE ALE
OPERATTTLOR B'AZÆE PE

EFECTE (OBE)
Gl.p r of, u niv. dn Mìr c eø Mure çan

Comandantul (rectorul) Unìversítã!íi Nalíonale de Apãrare ,,Curol I"

,,Am considerat întotdeattna cã planurile
ntnt nefolositoare pentru pregãtirea h'tptei,

dar planificarea este indispens abilã ".
(General Dwight D. Eisenhower)

DeSi gândirea bazatã pe efecte este evidentã. în multe exemple istorice de operalü mili-
tare, extinderea OBE afost întotdeauna limitatã de capabilitãlile la dispozi¡íe. Cuceririle çti-
inlifice în domeniul tehnologiilor informatice, armamentului de precizie, invizíbilitã¡ii,
geo-locafiei, senzorilor, operaliilor de informa¡ii, operaliilor spaliale Si conectivitãlií au

furnizat planificatorilor militari capabilitãli noi care permit ob¡inerea unor efecte care acum

20 de ani nu eralt considerate posibile.
OBE stmt creditate uneori cu realizarea çi a altor concepte operalionale Si efecte, cum

sunti acliunile de h.qtã paralele, operaliile combinate, menlinerea ISR sau metodelor neletale

care în circumstanle potrivite pot aiuta la ob¡inerea ntccesului în OBE.

Rädäcinile istorice ale conceptului EBO
Existá gn consens în ceea ce priveçte faptul cä acliunile de luptá, în special cele eficiente,

au fost dintotdeauna bazale pe efecte.

Edgar Gonell, un locotenent-colonel american, pe timpul primului räzboi mondial, ob-

servând cá Aliafii atacând fabricile de munilie germane oblineau aceleaçi efecte ca cele

oblingte prin distrugerea gurilor de foc, a scris primul concept american privind bombarda-

mentul strategicr.
În al Doilea Rázboi Mondial, în ciuda faptului cá doctrina actiunilor aeriene includea

liste cu tintele standard, precum liniile de cale feratá, poduri, tunele, stalii de electricitate,

rafinárii de petrol, çi alte asemenea obiective, comandanlii încá nu aveatt instrumentele

analitice necesare pentru a desf-açura evaluarea çi cunatificarea operaliilor.
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În septembrie 1939 au fost formate douä stn¡cturi pentru studierea economiei germane
çi determinarea celor mai potrivite finte a fi bombardate aerian. Una dintre structuri era con-
stituitä din oameni de afaceri, avocali çi economiçti americani, cunoscutä sub dennmirea de
Comitetuil Analistilor de Operalii (Committee of Operations Analysts), iar ceqlaltã era (Jni-
tqtea Obiectivelor Inamice (Enemy Objectives Unit) îîLondra, care consiliau liderii aliati în
problemele räzboiu.lui.

La Casablanca, în ianuarie 1943, Franklin Roosevelt çi Winston Churchill au afirmat cá
obiectivul ofensivei de bombardament combinate a fost ,,distmgerea çi dislocarea progresivá
a sistemului militar, industrial çi economic gernan, precum çi subminarea moralulgipopulaliei
germane pânã la un nivel în care capacitatea acesteia de rezistenfä armatá este slãbitä ire-
versibil"2.

Analiçtii americani au decis cä prioritatea principalä a bombardamentelor AlianJei trebuie
sá devinã rafináriile. Alli planificatori aerieni, în special mareçalul aerului Arthur Tedder,
locfiitorr"rl comandantului suprem al Alianfei, au considerat cá, dacá,liniile de cale feratá erau
întrentpte, maçina de rázboi germanä se va opri împreunä cu întreaga economie. Disputa s-a
încheiat în martie 1944 atunci când Eisenhower a optat pentru varianta bombardárii liniilor de
cale feratä. În aceastã decizie, criteriul de merit l-à constituit cer.inla realizárii superioritälii
aeriene pentnt aizola capetele de pod de întäririle inamicului. Acest plan a avgt câçtig áe
cattzã deoarece a propus o solulie la problemele imediate - efectul dorit de Eisenhoweri.

Termentrl elfects-based operation a fost folosit pentru prima datá de Cenhul de planificare
a campaniilor al Forfelor Aeriene ale suA pe timpul primei nopfi a opera]iei DESERT
STORM4. Planificatorii s-au concentrat nu numai asupra execufiei ,,listei àe !inte"; mai de-
grabä au încercat sã anticipeze efectele de ordinul doi çi trei a distrugerii fintelor.

O contribulie importantã la fundamentarea conceptului modem de operaJii bazate pe
efecte a avut-o John Warden, colonel în forlele aeriene ale SUA, La începutul anilor 199b,
colonelul Warden descria inamicul ca un sistems, iar räzboiul viitorului ca ,,acfiuni de luptá
paralele", definit de principiile anihilãrii çi nimicirii, care se petrec mai degrabã simgltan deàât
secvenfial. Prin identificarea nodurilor de interconectare esenliale în sistemele adversarilor
se pot viza finte multiple cu o singurá încärcäturä6.

Conceptul de operalii bazate pe efecte (E/fects-Based Operations - EBO) a evoluat çi s-a
dezvoltat, cápátãndaspect de universalitate, pomind de la conceptul relativ îngust al stabilirii
lintelor bazate pe efecte (Effects-based Targeting - EBTI.

Din observaliile ñcute pe timpul räzboiului din Golf din lgg}-lggl, unii cercetátori mili-
tari americani au considerat cä räzboiul dinAsia de sud-vest a impus schimbäri fundarnentale
în ,,modul american de purtare a räzboiului" - ,,American way of war"s.

Rázboiul din Golf a demonstrat aplicarea conceptr.rlui ,,acJiunilor paralele" care a permis
controlul forfelor inamice ñtá afi necesare for{e terestre masive. Realizarea acliunilor paralele
solicitã armament de precizie, abilitatea de a neutraliz a apárarea aerianiaçi un'concepi opera-
fional care se concentreazámai ales pe efecte çi nu nnmai pe distmgere masivá in åUlinerea
obiectivelor militaree. Acest concept operafional a fost conceplvl opeira¡iitor bøzate pe efecte,
ttn concept avàndlabazá" ideea cã abilitatea inamicului de a opera curn doreçte este în gltimá
instanfä mai importantä decât distrugerea forlelor sale militare. Opera{iile bazatepe efecte
vor atinge efectele dorite prin aplicarea cu succes a forfei pentru a cäpáta controlul sistemelor
esenliale pentru inamicro.
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Conceptul opera{iilor bazate pe efecte reflectä o schimbare frrndamentalá în natura ac!i-

unilor de luptá. Conducerea acliunilor de luptá a trecut de la campaniile care ltrmáreau atin-

gerea obiectivelor prin atacuri secvenliale, la acfiunile paralele, atacul simultan al tuturor

sistemelor vitale ale inamicului.

OBE în prezent
Confinutul conceptului de Operalü Bazate pe Efecte a evoluat în timp. Charles Kamps,

referindn-se la OBE în a sa Noti!á Doctrinarã pentru Aviatori, cita Glossarul Comandamentului

For,telor Întrunite ale SUA pentru Operafiile Bazate pe Efecte din 2004: ,,un proces pentnt

atingerea finalitälii strategice dorite / efectultri asupra inamicului, prin aplicarea sinergicá,

multiplicativá çi cumulativá a întregii game de capabilitáfi militare çi nemilitare la nivel tactic,

operativ gi strategic"u, iar conform generalului David Deptula,,[conceptul OBE n.t.] în esenfa

sa este explorarea controlului - crearea efectelor necesare astfel încât un adversar sá acfioneze

în conformitate cu obiectivele noastre de securitate nafionalá"t2.

Majoritatea teoreticienilor considerá cä OBE are çapte caracteristici principale: nevoia

de superioritate decizionalä la pace çi räzboi (în toatá gama operaliilor); vizarea unor efecte

ulterioare celor directe, de prim-rang; înlelegerea sistemelor adversarilor; capacitatea de apli-

care adaptatá a elementelor puterii nafionale; capacitatea elementelor de decizie de a adapta

regulile gi presupunerile la realitater3.

Scopul conceptului OBE este mai amplu decât simpla angajare precisá a fintelor, care

constituie numai un instrument prin care se pot realiza efecte, necesitând existenfa unor lideri
care sá înleleagä irnaginea în ansambln, precum çi impactul potenlial al deciziilor lor asupra

obfinerii efrectelor dorite, capabili de gândire conceptualára.

Conceptele actrrale referitoare la OBE extind spaJiul operational çi includ toate dimen-

sitrnile mediuluipo/itic, militar economic, social, de infrastrr,tcfurã çi de informalíi - PMESII
(political, military, economic, social, infrastracture and information - PMESII). Capabilitälile

instrumentelor puterii pot fi concentrate împotriva nodurilor-cheie selectate pentrtt a ob{ine

efecte operalionale çi strategicer 5.

Programul PRIME, un instnrment informatic pentm modelarea PMESII care permite

analiçtilor sä examineze din rnr.rltiple pnncte de vedere efectele pe care diferite cttrstri de acfi-

une le-ar putea avea într-o situalie, a identificat modelarea sistemelor de sisteme în toate di-
mensiunile PMESII ca temá centralä. Scopul general este de a produce un model de anticipare

a efectelor directe la scarä globalä pentru un set de actiunir6. Acliunile pentru moclelarea

PRME PMESII sunt Diplomatice, Informafionale, Militare, Economice (Diplomatic, Infor-
mational, Military, or Economic - DIUø¡V.

OBE determiná trecerea de la o "întmnire" sporitá la epoca "meta - întrunirii", care in-

tegreazá nn set de acliuni coerente cu implicarea unei game mai largi de participan{ir8.

NAIO, prin Programul Experimental al Comandamentului Aliat pentru Transformare,

conduce experimente cu doctrine çi instrumente pentru OBE în cooperare cu Comandamentttl

Forlelor Întrunite ale SUA. Contribulia cea mai importantá a NATO C3 Agency este Instru-
mentul Bazat pe Efecte pentrn Plønificare Operafionalã, Activarea Forlei çi Simulare (Ef-

fects-Based Toolþr Operational Planning, Force Activation and Simulation- EB-TOPFAS),

instrumentul de planiJìcare pentru Plønificare Bazate pe Efecte - PBE (Effects-Based Plan-

ning - EBP). Celelalte functii importante ale OBE svnt Execulia Bazatã pe Efecte - EBE (Ef-
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fects-Based Execution - EBE) çi Aprecierea Bazatå pe Efecte - ABE (Effects-Basecl Assess-
ment - EBA. Toate trei ftinc{iile (PBE, EBE çi ABE) depind de çi contribuie la cea de-apatra
firnclie a concephrlui OBE DesJãçnrarea Bazatã pe Crmoçtinle - DBC (Knowlectge Bori D"-
velopment- KBD).

O Analizã Bazatã pe Efecte - ABE (Effects Based Analysis - EBA), folosind o abordare
sistemicä de tipul "sistem de sisteme" (system of systems - SOÐ, poate fi extrem de valoroasã
pentru factorii de deoizie politicá, putând ajuta la înlelegerea modelului comportamental gi a
dinamicii acfiunilor de forfã în situaliile complexe de crizá. AnalizaOBE trebuie sá,realizeze
o imagine neobiçnuit de amplá a "sistemului", care sä includá çi factorii cognitivi çi compor-

l"..ttuli çi sã permitä luarea în calcul a efectelor secundare indirecte çi dificil de anticþat.
Intrebárile ftrndamentale ale unei ABE sunt urmätoarele: Cum ar reacliona tm adversar la
an¿tmite acfiuni? Cât timp ar dura ob¡inerea efectelor dorite? Care sunt consecinlele posibile
neintenlionate? Care este gama de variante de acliune care potfi realizate în perioada imediat
urmãtoare? Cât de eficient pot fi comtmicate aceste variante factorilor de decizie politicå?

Analizele adesea vor fi exploratorii, ajutând mai degrabã la crearea unor r"enurii posibile
decât la previzionarea precisá a evenimentelor. O abordare sistemicä va lua în 

"onÃid"ru."legáturile çi nodurile între refelele PMESII care compun sistemul nafional. Aceastá abordare
sistemicá oonsiderä OBE ca o formä analiticá de purtare a acfiunilor áe lLrptä. Aceasta va per-
mite antioiparea acliunilor çi reaotiilor inamioului, a sarcinilor de executat,èvaluarea efectelor,
iar apoi re-stabilirea sau re-executarea sarcinilor ayând labazácuantificarea efectelorre.

Pe timpul desfãçurärii fazelor unei operalii întrunite20 este esenjialá aprecierea cu acu-
rarele a eficienfei misiunii, avãndlabazáobiectivele stabilite de comandantul forfei întmnite.
O Analizã Bazatã pe Efecte realizeazáaceasta prin aplicarea unor criterii de eficien!á çi a unor
criterii de performan{ä. Rãspunzând întrebárilor "cât de eficient este planul?" çi "sunt atinse
misitmile, obiectivele çi efectele dorite?", criteriile de efrcien!ã se refèrá lacreareaefectelor,
în timp ce criteriile de performanfä se referä la îndeplinirea sarcinilor.

Deçi modalitátile cantitative de apreciere srmt preferate celor calitative, acestea pot fi
necesare având în vedere cä nr.r toate aspectele operaliei pot fi abordate cantitativ. Färä ciiterii
de efrcienfä independente, OBE se pot transforma în ac{iuni desfãçurate numai pentru a jus-
tifica folosirea anltmitor mijloace. Criteriile de eficien!ã, în contextul OBE, treburie sä fie cri-
teriul de alegere. Prin stabilirea unuia sau mai multor criterii de eficien!á pentru fiecare
obiectiv, se definesc de fapt efectele dorite çi se face posibilä precizareasarcinilor necesare
ob!inerii acestora.

În timp ce teoreticienii considerá cã acfiunile, prin legäturi oauzale,conduc la efectele
dorite pentru îndeplinirea obiectivelor, punctul de vedere al planificatorilor militari este acela
cä obiectivele determinä efectele çi acestea la rânùrl lor sarcinile necesar a fi executate. plan!
frcatorii nu au la dispozifie o cantitate infinitä de mijloace çi trebuie sá çtie cum sã obfinä cele
mai bune efecte pentru îndeplinirea obiectivelor politice.

ln general, se considerå cá, alegerea unor ciiterii de merit - CM (Measttres Of Merit -
Moil4) greçite poate duce la pierderea victoriei în operafie. Criteriile de merit çi indiõatorii de
stlcces reprezintá o adeväratä provocare în OBE. Dar, cea mai profundä provocare, în acest
domeniu, este cea culturalä, pentru a convinge factorii de decizie militar¿ s¿ spnjine críteriile
de eficienlã politicã (Measures of Policy E/fectiveness - MoPE),fãrã a se limita la criteriile
de eficienlã aforlei (Measures of Force Effectiveness - MoFE).

In acest scop, o difuzare corectá a informaliilor çi cunoçtinfelor, o instruire adecvatä, o
planiftcare, o execulie çi un feedback corespunzãtoar la toate entitätile organizatorice part!
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cipante la OBE, adoptarea criteriile de eficien!á politicá çi a indicatorilor de succes ai OBE

ca esen!á aanalizei,precum çi crearea unor baze de date çi a ttnor strncturi de date destinate

sä sprijine OBE çi relelele pe care OBE cautá sä le afecteze sunt câteva dintre cele mai strin-

gente cerinle pentru care trebuiesc identificate cele mai potrivitate solulii2r.

Gama foarte largä de date çi abilitáli necesare în analizabazatá pe efecte sugereazá nece-

sitatea înfiin!ärii unui centnr analitic de sprijin OBE interdepartamental. Capabilitálile nece-

sare sprijinirii OBE îrnbracá forma tehnicilor tradifionale de cercetare çtiinlificá dar çi a altor

discipline acadernice çi tradilii intelectuale, cu care se integreazá. Structurile organizatorice

de informalii , de analizáçi operalionale trebuie sä colaboreze spre a asigura factorilor de de-

cizie datele necesare planificárii operafiilor.
OBE stabilesc un flux logic între finalitäfi, cái çi mijloace la toate nivelurile de gândire

strategicá. Întrebarea care se pune este urmátoarea: dacä o lintá poate fr lovitá precis, este

nevoie sá fre distrusá sau poate fi generat un efect mai subtil/potrivit/ajustat, chiar psihologic,

prin calibrarea armamentnlui linând cont atât de {intá cât çi de obiectivele fundamentale ale

campaniei/securitátii na[ionale?

Aplicare cu succes a OBE necesitá o înfelegere profundá a culturii, societáfii, gtrvemãrii

çi economiei nnui oponent çi în aceeaçi másruá necesitá o înlelegerre adâncá a contextului

politic al conflictului pentru a da factorilor de decizie militari çi politici çansa de a observa con-

secinlele ac{iunilor lor. Comandanlii çi statele majore trebuie sä aibá în vedere cá incerti-

tudinea, fücliunile çi un adversar cn capacitatre de adaptare br,rná pot provoca efecte suplimentare

fafá de cele anticipate.
Pentru a modela conduita, individualá dar çi colectivá a "jucátorilor" în medittl de secu-

ritate, OBE trebuie sá aibá atât dimensiuni fizice cât çi psihologice, sá se desfãçoare simultan

la nivelurile tactic, operativ, strategic çi geostrategic, în multiple domenii ale politicii, diplo-

mafiei, apärárii çi economiei, iar toate efectele trebuie sá fie interrelalionate çi cumulative22.- 
gfeótele fizice pot f,r modelate mai uçor decât cele cognitive. În final, campania întrunitá

hebuie sá afecteze moralul adversaruh.ri. Totr,rçi, conceptul OBE nu sebazeazá pe astfel de mij-

loace fizice limitate.z¡ În esenfa sa, OBE se referá la perceplia intelectualá çi dimensiunile

cognitive ale adversarului, indiferent de inferioritatea sau superioritatea fizicä sau militarä24.

Un set integrat dc modele de efecte flrzice çi cognititve pot ajuta larealizarea obiectivelor de

securitate nafionalä, ftrá ca adversarnl mácar sá çtie ca a fost influen{at. OBE pot fi descrise

çi ca opera{ii în domeniul cognitiv deoarece este în natura omului sá reacfioneze la stimuli, sá

încerce sä înleleagá o situalie çi sä se decidá asupra unui ráspuns.

Ideea nnanim acceptatä este cá implementarea OBE sebazeazápe punerea în practicá a

opt seturi de informa{ii care fac posibile OBE asigurând în}elegerea de cátre planificatori a sis-

temelor proprii çi ale adversarului: tehnice; geograhce; de infrastructurá; organizalionale; so-

ciopolitice; psihologice; de context; de dinamicä25.

Relafiile OBE cu NCW ONA çi IW
Rãzboiul în relea (Network-Centric Warfare- NC\I) este ttn concept de operalii care are

labazá superioritatea informafionalá, ca generator de putere de lLrptá, prin interconeclarea

senzorilor, decidenfilor çi trágátorilor, în scopul oblinerii de cunoçtinfe, creçterii ritmului çi a

vitezei actului de comandá, sporirii letalitálii 9i capacitáJilor de supravie,tuire çi realizárii au-

tosincronizárii. Conceptul pleacá de la premisele cá infostructura va permite realizarea si-
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nergiei acfiunilor, circulalia informaliilor va permite operatiilor sá atingã o vitezá, o flexibili-
tate çi o precizie mai mare, iar unui numãr mic de platforme - sã îndeplineascä un nnmár
mare de misiuni. Cheia succesului stä nu în interconectarea capabilitãlilor pur gi simplu, ci în
interconectarea capabilitãlilor potrivite în proporfiile corecte.

Tehnologiile çi gândirea specifrce operaliílor în relea (Netvvork-Centric Operations -
NCO) asigurá cele patru ingrediente de succes OBE: op{ir.mi, agilitate, cooperare çi concen-
trarea cttnoçtinJelor, NCO sunt mijlocul pentru oblinerea nnei finalitä{i, aceasta fiind OBE.

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

OBE çi NCW descriu o abordare sinergicä a transformärii în domeniul militar. OBE dau
posibilitatea de a aplica fo(a NCW nu nnmai în lupta tradi{ionalá, aça cum sunt tentati multi
comandanli sá facá, dar sá se depãçeascá mijloacele cinetice spre a se lua în considerare mi-
jloacele în domeniile cognitive çi informafionale spre a crea efecte în domeniul cognitiv în
toatá gama misiunilor de luptá la pace, în operafiile de räspuns la crizeprecum çi în i¿zboize .

Încercând sá înleleagáimpliãafiile NiW çi sá elaboreze o teorie ii un concept at OBE
teoreticienii au în vedere urmätoarele: NCW çi OBE pot schimba caracteml acliunilår de luptä
da nu pot schimba natvra rázboiului; NCW çi OBE nu înlocuiesc for{a militarä iar succesul
este dat de efectele obfinute; adversarul va reac{iona; NCW gi OBE nu sunt ráspnnsql universal
çi nu vor înlocui celelalte forfe çi forme ale actiunilor de luptá; numárul está important çi în
continttare; noile tehnologii militare, oricât de sofisticate, nu sunt sufrciente dacä nu sunt în-
sofite de concepte, doctrine çi organizare; ce se întâmplä dacä NCW çi OBE nu se desfãçoará
conform planurilor?

În1eleasá ca un proces continuu, bazat pecolaborare, prin care se constrgieçte o bazã co-
erentá, comttná de cunoçtinle gi se unesc diverse surse de cunoaçtere în scopul dezvoltárii
înlelegerii comune a forfelor proprii çi inamice, a percepliilor inamicului çi a midiului de ope-
rare, evalnarea operalíonalã în relea - EoR (operational Net Assessment - oNA), cotm-
pletândtr-se reciproc cu pregätirea informativä întrunitá a câmpului de luptá çi privind inamicul
ca pe un sistem de sisteme, poate deveni factorul-cheie al operaliilor cr.r efecte planificate.

Opozan{ii conceptului argumenteazá cã o atotcuprinzátoare evaluare operalionalã 1n
refea desfãçuratá cu mijloace informalionale nu poate lua în calcul toate posibilitälile sau elimi-
na incertitudinile rãzboiului. Ideea este aceea cä "acfir.nile de luptä trãdilionale conduc la o
distrugere a forfelor militare ale inamicului în teren, în timp ce OBE, prin evitarea unor forfe
inamice, poate permite acestor forfe reintegrarea în masa populafiei çi pregátirea ulterioarä a
ttnei campanii insurgente dupá razboi mai dificil çi costisitor de contracarat"2T. Se argn-
menteazã cä ABE poate aduce repede în colaps un guvem inamic, cu un efect mic asupra popu-
lafiei, care se va vedea încurajatá sä sprijine mai putemic regimul înlocuit sarr alte activiiá1i
insurgente. La acestea sprijinitorii conceptului räspund cn o întrebare: "De ce mai este nece-
sarä o abordarebazatá,pe efecte dacä ABE o poate înlocui?',2s.

Conceptul de acliuni de luptã neregulate2e- ALN (Irregular ll'arfare - I'tlr) afirmá"nece-
sitatea integrärii tuturor instrumentelor puterii nalionale (diplomatice, de informafii, militare
gi economice) pentru a permite comandanlilor forlelor întnrnite sä desñçoare cu sr.rcces o
campanie expedilionará (protracted3o) împotriva actorilor statali çi nestatali. Pentm a avea
succes în ALN comandanlii çi statele majore întrunite au nevoie de un sistem de planificare
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a campaniei care sã ráspundá la douá întrebári esenliale: "cât de eficient eçti în controlul sau

influenlarea populafiei?" çi "Cum másori efortul în ALN?". Räspunsul este o cornbinafie între

abordarea bazatápe efecte çi noile concepte de ALN.
ALN presupun o varietate de operalii çi activitäf la nivel tactic çi operativ care de-a lttn-

gul timpului au fost considerate la periferia acfiunilor de luptä convenlionale3r: instugenfa,

contrainsurgenfa, acliunile de luptá neconvenlionale, terorismttl, contra-terorismul, apárarea

bazelor din sháinátate, operaliile de stabilitate, securitate, tranzilie çi reconstrucfie, comuni-

caliile strategice, operafiile psihologice, operaTiile informalionale, operafiile civil-militari, ac-

tivitätile de informalii gi contrainformalii, activitälile de criminalitate transfrontalierá, activitä1i

de impunere a legii concentrate pe pericole neregulate. Deçi aceste activitá,ti pot fi uçor asimi-

late contextului acfiurnilor de luptá convenlionale, ele reprezintä de fapt o gamá de operalii

specifice ALN.
Aplicarea conceptului OBE a devenit normä în Irak. Cornandanlii s-au îndreptat spre o

abordare operalionalá b azatá pe efecte pentru a lega operaliils tactice de finalitatea strategicá

stabilitä, prin incorporarea conceptelor operalionalebazate pe efecte în planurile çi operaliile

desfãçurate sublinind abilitatea operaliilor bazate pe efecte de arezolvaproblemele cele mai

complexe32.

Concluzii
Rázboi¡l va continua sá fie caracterizat de incertitudini çi în viitor. Abordãrile bazate pe

efecte necesitá demararea fiecárei noi responsabilitáli fãcând referire la stadiul final, la per-

ceperea corectá a situaliei, aspect ce permite o monitorizare continuá a progresului în situafia

unui set de indicatori, realocarea resurselor sau efortului necesare pentru oblinerea efectelor

preconizate.
EBO presupune utilizarea domeniilor diplomatice, informalionale, militare çi economice

(DIME), ale puterii nalionale sau influenlei în vederea ob{inerii unui rezultat scontat. Abor-

datea bazatã pe efecte este o metodä de planificare ce utilizeazá o abordare de tip sistem-de-

sisteme prin atnliza nodurilor çi legáturilor critice çi sistemelor de noduri çi legáturi în

domeniile politice, militare, economice, sociale, prin infrastmchrrä gi informalional (PMESII),

pentru a obfine efectul scontat.

În timp ce forla principalá a OBE este aceea cá furnizeazá primul proces formalizat de

examinare a problemelor folosind o abordare sistemicã, slábiciune lui este consideratä moda-

litatea vizualá de abordare a complexitálii sistemelor gi interacliunilor pentru identificarea

centrelor de greutate ale inamicului çi pentnr producerea anticipärii çi cauzalitälii în domeniul

comportamentului uman. Încrederea totalá în abordarea de tip sistem-de-sisteme nn este o

solufie universalá pentru toate operaliile militare, iar cea mai buná cale de ttrmat pentnt co-

munitatea planificatorilor este adoptarea unui proces modificat care îmbiná porfiuni din pro-

cesele SOD, OBE çi cele tradilionale33.

Note
I Martrer Maurer, The U.S. Air Service in World War I, voltlme 2 (Washington: Office of Air

Force History 1973), pp. l4I-57, reprints the Gonell memorandum.
2 Wesley Frank Craven and James Lea Cate, The Army Air Forces in World War II, volume 2

(Chicago: Universiry ofChicago Press, 1948-58), p. 305.
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OPINII PRIVIND OPERATIA
MoDERNÄ BAzATÄ pE nnncrE

Gl. gb. (r) prof, univ. cln Constantín ONISOR
Col. conf. unív. dr. ìng. gtefon TEODORU

l. Aspecte generale

În primii ani ai acestui secol au apárut în diferite studii de specialitate sträine conceptul
operafie concentratã pe efecte, aláturi de alte conoepte operalionale. Cel mai concluáent
este în docnmentul programatic american "Viziunea Întmnitä 2020--, elaborat de Comitetul
Intrunit al $efilor de State Majore din Armata SUA.

În acelaçi docltment au fost enunJate çi alte concepte strategice noi, precum: manevra
dominantá, angajamentul de precizie, concentrarea logisticã, proteclia multidimensionalã,
rázboibazat pe relele saLr rãzboi paralel, concepte care au fost aplicate cu mai mult sau mai
pulin succes în conflictele recente çi care sunt considerate cã vor da un conlintrt nou artei
militare moderne în primele decenii din secolul XXI.

Susfinátorii noilor concepte çi specialiçtii militari americani afirmä cá majoritatea
räzboaielor din Era Industrialã s-au concentrat pe problema dr.relului de lovituri asuprá ¡intelor
dintr-un areal, desfãgurat într-un interval de timp, obiectivul final fiind dishugerea fo4elor
adverse, pânä când sunt aduse în incapacitate de a mai rezista.

Totuçi, acest mod de a duce acliunea militarä în beligeranlä a functionat çi încä mai
funcfioneazä, când se îndeplinesc cumulativ trei condilii, problemá cunoscntã în literatura
militarä americaná çi britanicä sub numele de regula ,,celor trei dacä,' (the three ifs):

- dacã are loc confruntarea într-o operatie combatantä majorä crr respectarea regulilor de
angajare;

- daoä adversarul este militar identificabil cu însemne;
- dacä inamicul nu se disimuleazä în rândul civililor.

În Era Informafionalä, operafia modernä se caracterizeazä prin:
- fo4e çi mijloace variate çi adecvate fiecärui mediu de confruntare;
- linte de amploare, naturá çi irnportan!á diferite;
- acliuni sincrone, succesive gi ca tipologie diversã;
- efecte cumulate, corelate çi mai mult în plan psihologic;
- a se ac{iona cttm trebuie, prin corelarea for,telor gi mijloacelor cu scoptrile propuse;
- a se acfiona la timpul care trebuie, adicä atunci când obiectivele au o vulnerabilitate

maximä;
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- a se acliona pentru oblinerea efectelor care trebuie, în mod deosebit incapacitatea de ri-
postá organizatá;

- nu neapárat în lovirea fizicá prelungitá a întregului sistem al adversarului în situalii

complexe;
- reguli de angajare care permit interpretári conjtrncturale;

- acliuni dintre cele mai creative, care au o audien!ä instantanee çi globalá.

2. Precizári conceptuale

Opera{ia modernä reprezintá modalitatea operafionalã/pregátitä çi acfionalã/desfãçuratá

de forle çi mijloace diverse ca naturá çi valoare în vederea atingerii nnni scop strategic al fac-

torului politic.
Este modernä datoritä:
- dezvoltárii tehnice çi tehnologice;
- generalizárii sistemelor de feedback al acliunilor principale;

- utilizärii pe scarä largâ a lecfiilor învájate;
- apari[iei nnor noi modalitá1i de a utiliza forfele çi mijloacele;
- experimentárii unor conceplii noi în planificarea operaliilor;

- confruntärii înalt tehnologizate specifice secolului XXI;
- complexitá1ii situafiilor ante, pe timpul çi post conflictuale.

Scopul strategic al operaliei moderne nu mai vizeazá cu precádere:

- distrugerea totalá a adversarului;
- cucerirea sarr alipirea de teritorii aparlinând adversanrltri;

- epuizuearestrselor na{iunii învinse din cauza problemelor ulterioare extrem de dificile
pentru învingätori.

Din punct de vedere al conlinutului, ne întrebäm cu deshrlá îndreptáfire: operalia modernä

bazatá pe efecte este un concept nou? Revolufioneazä el arta militarä? Ráspundem ctt

toatä fermitatea cá nn. Elemente ale acesteia an fost folosite de-a lungul secolelor, încá de la

Sun Tzî, materializate în acliuni concentrate, continuie çi ferme, desfãçurate atât ca o con-

fruntare armatä, cât gi ca un contexlconfruntare mai largá de purtare a rázboiului. Formele

räzboiului popular çi ale acliunilor militare generalizate confineau tnulte elemente specifice

acestui concept.

3. Definilie
Operafia modernä bazatá pe efecte (OMBE) poate fi definitä ca nn ansamblu ope-

rafional coerent, coordonat çi direcJionat selectiv asupra adversarului, prietenilor, partenerilor

gi neutriloç ce poate cuprinde çi acliuni distmotive militare çi nemilitare desñçurate în mediile

confruntarii, în situatii de pace, crizä çi de räzboi, în scopul modelárii/transformárii într-nn

mod favorabil al comportamentului acestora, precum çi atingerii unei stári de finalitate dorite.

Aceastä deflrnilie largã desohide câteva direcfii conceptuale strategice:

- este nevoie de capabilitáli de naturã çi valoare diferitá, pregätite sá acfioneze pentnt o

gamá lar gá de misiuni specifrce (selectivitatea acestora) ;

- este nevoie de un management performant çi superior în sfera comandä-control (direc-

tivitatea acliunilor);
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- se lmpune ltn control informational riguros nu nurnai al adversarului, ci çi al tuturor ac-

torilor prezenti într-o formä sau alta în teatrul de operafii;
- pentm cá acJiunile militare/nemilitare nu an caracter exclusiv distructiv, putem consi-

dera operalia ca frind posibilä oricând, declançatä pe timpul stãrii de pace, continn atá,la crizá
çì rãzboi çi continuatá chiar çi pe timpul perioadei post-conflict;

- de asemenea, ne putem gândi la nn set de acfiuni politice, diplomatice çi economice, cât
çi acliuni militare coordonate în ansamblul confruntárii;

- urmãreçte nu numai comportamentul inamicului, dar gi al aliafilor, partenerilor çi neu-
trilor, astfel încât sä se elimine într-o buná mãsurä riscurile neprevázutului;

- obiectivul final constá în modelarea/transformarea comportamentului participanfilor
direct/indirect çi a celorlalli actori aflali în mod obiectiv în teatru;

- frnalitatea unei astfel de operalii este de fiecare datá oblinerea de condifii avantajoase
pentrn controlul cât mai adecvat al factorilor situa{iei strategice.

Elementul principal al implementärii unei astfel de operalii rämâne planificarea ei
strategicä, ce prezintá" câteva caracteristici:

- este mäsurabilã çi aplicabilá în întregul spectrul confruntárii, de la nivel tactic (un dome-
niu de confruntare, un spaJiu, un obiectiv etc.) la nivel strategic (al operafiei moderne sau al
rázboiului în ansamblu);

- finalitatea trebuie stabilitä în termeni politici (influienfarea majorá), diplomatioi (în-
ceperea negocierilor), economici (ridicarea unor restriclii), militari (încetarea osiilitãçilor) etc;

- oferá astfel o comttnicare largã pe fiecare domeniu gi în ansamblLrl rázboiului pentru cei
implicafi cn punerea în aplicare.

Putem conchtziona cá,definifia prezentatá, evidenlrazácr.r prisosin!ä o abordare a operalii-
lor modeme prin prisma aplicárii coerente çi multidisciplinaie a diferitelor instrumente ale
mediului de confruntare pentrtt a crea individual çi colectiv efecte care vor garanta oblinerea
rezr-rltatului scontat.

4. Scopul operaçiei moderne bazatá,pe efecte
Scopul unei astfel de operafii vizeazácu precãdere adversarul gi apoi întregul mediu de

desfãçurare al confmntärii cu mai multá sau pu{inã beligeranlä. Concret, este vorba de învin-
gerea adecvatä a adversarului cu un raport "cost/beneficii" extrem de favorabil gi menlinerea
controlului pentru a nu se produce o expandare a conflictualitáfii în teatrul de operalii.

Acest scop se îndeplineçte mai mult sincron decât gradual çi are la bazácàtevaobiective
determinante:

- prelttarea controlului asupra sistemelor vitale care permit adversarului sá puná pe rol o
rezisten{ä consistentä;

- anihilarea voinlei acestttia de a continna lupta çi confrlrntarea în câteva medii de bazä;
- interzicerea ob!inerii efectelor politice urmärite;
- extenuarea rapidä çi fträ szurá excesivá a structurilor sale operafionale çi actionale;
- determinarea din timp a nevoilor çi efectelor dezirabile ale acliunilor militare;
- desfãçurarea de acliuni întrunite çi interagenlie pentru exploat area avantajelor tehnolo-

gice çi superioritälii în câteva domenii, pentnr oblinerea rapidf a efectelor scontate.
f,'actorii care asigurã succesul într-o astfel de operafie strnt umátorii:
- maximizarea impactultri forfelor speciale çi specifice de dimensiuni adecvate asupra

obiectivelor strategice la care acfioneazä constituie alte scopuri ale acestui tip de operafiii
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- utilizarea tehnologiei de ultimá generalie în cadrul planihcärii rigr.roase a acfiunilor

rnilitare çi de altã naturá;

- identificarea rapidá a parametrilor stärii de finalitate;

- determinarea efectelor scontate care sá asigure atingerea respectivei stári de finalitate;

- minimalizarea pierderilor în rândul forfelor çi mijloacelor proprii;

- crearea la inamic a percepliei cá este de prisos sá opuná rezisten!ä çi sá lupte, acliune

cel pulin tot atât de eficientá ca çi eliminareaftzicâ a acestttia.

Experienfa de pâná acum a evidenliat cá nu este atât de uçor de atins obiective politice

prin utilizarea limitatä a forlei armale; punctul cheie totuçi îl constituie obçinerea efectelor

dorite la nivel politic çi nu uzura, extenuarea sau anihilarea adversarului prin interrnediul unor

distmgeri masive.

Esen{a unei astfel de operafii sebazeazá pe relafia cauzä-efect, Catza o reprezintä in-

strumentele de putere ale adversarului asupra cárora se urmäreçte concentrarea eforturilor în

diverse domenii de confnrntare, iar rezultatul este reducerea eficacitálii acestora prin angajári

masive de forle diverse çi adecvate.

Caatare, douä cerinfe devin astfel o necesitate permanentá în planificarea acliunilor de

nivel strategic, gi annme:

- determinarea oportuná, dar cât rnai timpurie a efectelor pe care acçiunile militare le vor

produce;

- luarea în considerare a îndeplinirii tuturor obiectivelor propuse.

La toate acestea se adaugá punerea de acord/cooperarea comandanlilor structurilor de

forle angajate în operalie, pebaza elaborárii çi punerii în aplicare a propriilor planuri care:

- sä exploateze avantajele tehnologice çi capabilitälile structurilor proprii;

- sä evidentieze capacitatea acestora de a acliona integrat, întmnit çi interagenfie;

- sä coopereze la nivelul diferitelor anne, categorii de forfe, structttri çi agenfii;

- ságaranleze obçinerea efectelor scontate, pe termen lung;

- sá îndeplineascá obiectivele operafionale ale luptei, bätáliei çi campaniei respective.

În astfel de operalii:
- folosirea tehnologiilor moderne;

- utilizarea capabilitá(ilor de operare în refea;

- superioritat ea or ganizatoricá çi operali onalä de planihcare ;

- condncerea acliunilor,

vor deveni factori de maximizare a impactului unor fo(e rnilitare lirnitate nttmeric, de

nivel tactic, care pot îndeplini astfel misiuni de valoare strategicä.

Folosirea capabilitálilor de operare în refea a pennis, în cadrul operaliei "Desetl Stonn",

scoaterea succesivá din luptä a diferitelor elemente de dispozitiv a forlelor irakiene dispr.rse

pe întreaga adâncime a teatrului de operalii, doar prin exçrcitarea puterii aeriene, permi{ând

o ofensivá terestrá de numai lreizile, care a semänat mai mult a utmárire strategicá.

În cadrul operafiei "Iraqi Freedom", prin acliuni speciale din cadrul "loviturii de de-

capitare", în care s-a intervenit direct asupra unor comandanli irakieni çi a familiilor açes-

tora, inclusiv prin oferirea unor sume de bani çi asigurarea evacnárii într-un loc sigur, în altã

!arä, s-a redus extrem de mult capacitatea de ripostã a unor rnari unitáli irakiene de elitä,

chiar din Garda Republicaná.

@-
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Dupä párerea noasträ, în panoplia acfionalä a artei militare în Era informafionalä nu se
adaugá rtn concept nou - cel al operaliei bazatápe efecte, aça cum cred unii specialiçti. Avem
de-a face mai mult cu o operationalizare çi implementare a unei operalii modeme cu folosirea
high tech în management, a mijloacelor inteligente în acfiuni de lõvirá, a capabilitätilor în se-
lectivitatea, oprimizarea duelului de foc çi lovituri çi a forjelor speciale pentru a controla
obiectivele çi comportamentul adversanrlui. Este o operatie de superioriiate managerialä,
bazatápe informatie, deopotriváîn plan acfional, prin folosirea 

"uputiUta¡tor 
adecvaie çi de

moral.
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TEORIE SI PRACTICÄ
ÎN OPERATIILE BAZATE

PB EFECTE
Theorg øndhq.ctíce of ffiects

Based Operstíons
- Col. dn Gheorghe CALOPÃREANU

rovocárile la adresa mediului internalional de securitate actual, dintre care

amintesc proliferarea actorilor statali gi non-statali, accesul diferenfiat al statelor
la restrrse, ráspândirea conflictelor de tip religios, creçterea performantelor

tehnologiei çi ale tehnicii militare, solicitá tot mai pregnant aplicarea unor concepte atât

tradilionale cât çi noi pentru contracararea sau limitarea efectelor în diferite zone ale globului.

Orientul Mijlociu çi zona tot mai fierbinte a Sudanului, Darfur, sttnt cu sigurantá cele mai

reprezentative exemple ale momentului, dar, din nefericire, nu çi unicele.

Din aceste considerente çi nu numai, securitatea internalionalä este gi hebuie sá flre tratatá

ca ut proces continuu gi dinamic, un proces al integrárii unor strategii, inclusiv militare, a

unor resurse çi eforturi aparlinând diverselor arii din sfera socialului.

Oricât de avansate ar fi, tehnologia nu poate asigura victorii çi succese în operafiile

militare numai prin simpla ei existen!á. De aceea, specialiçtii trebuie sá identiflrce posibile

oportunitáti de creare a noi concepte de operafii, oferite de tehnologiile avansate'

La aceastá datá, eta informaticii, aflaIáîn continuá ascensiune, oferá comandanlilor

militari çanse çi oportunitáli noi çi rapide de exploatare eficientä a beneficiilor operaiiilor
bazate pe efecte çi de aplicare a acestora prin planificarea unor atacuri simultane ¿Nupra opo-

nenfilor, atât prin mijloace letale, cât çi neletale. 1n raport cu scopul strategic urmárit, acest tip
de operalii poate utiliza, parfial sau în totalitate, capabilitätile aflate la dispozilia fiecärei na]i-

uni într-un moment sau alttrl, cuprinzând elemente de naturá diplomaticá, informalionalá,

P
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militará çi economicá (DIME).

Sun Tzu a fost primul teoretician militar care a evidenfiat faptul cã bätäliile pot fi câçtigate
gi tärä contacte violente între beligeranlii "nu a llryta Çi a atceri este scoptil suprem at ine¡
bàtålä, ci înfrângereaJãrã luptã a inamicullti,,t .

Tehnologiile moderne nu fac decât sá confirme acuratefea gândirii renumitului strateg
antic. Acestea permit transmiterea în timp util a datelor çi infonnaliilor, deplasarea cu rapiditate
a forlelor çi rnijloacelor, fapt ce solicitá noi çi noi valenfe ale sistemului de comandã, control
çi comunicalii.

O datä cu progresul uimitor al çtiintei çi tehnicii ultimelor trei decenii, s-a înregistrat çi
o perfeclionare Íãrã precedent, o creçtere a preciziei armamentelor, dar çi a înlelegerii modu-
lui de utilizare eficientá a lor. Cu toate acesteq eforturile politice çi sociale de menfinere a cos-
turilor operafiunilor militare - în special în ceea ce priveçte vielile umane - nu s-au redus.

Astfel, atingerea scopurilor la nivel strategic a devenit o lintã adesea mai uçor de atins
decât distrugerile la oponent, vizate în mod tradifional de nivelurile tactice.

Ideea cauzalitälii relatiilor dintre diverse domenii pe timpul desfã9urärii conflictelor ex-
istã de secole, însá ftlndamenhrl noului concept a început sä fie studiat çi aplicat recent, cn in-
tenlia de a fi transformat într-un instrument în slujba asigurärii securitä1ii globale çi a fiecärei
nafiuni în parte. Conceptul de opera]ii bazate pe efecte reprezintä o metodologie, un mod de
gândire çi nici pe departe nu întruneçte caracteristicile tmui sistem sau ale unei organiza{ii. Din
aceastä perspectivã, el reflectá ideea unificärii tuturor instrumentelor cu care o nafinne sau un
grup de nalitrni participä la asigurarea securitã1ii proprii, çi, prin urnare, el se aplicã numai în
cadrul gi în contextul existen{ei acestora.

Opera{iile bazate pe efecte au fost adesea definite ca "o nouã paraclígmå a operalülot.
militare" sauca "o qlternativã complet diferitã cle conceplia milítarã de clistntgere militarã,,.
În acelaçi timp, numeroçi analiçti au afirmat cá aceasta nu are prea multe elemente de noutate,
întt'trcât, de-a lungul istoriei, "comandan¡ii çi ofi¡erü de stat major competenli au încercat çi
au reuçit sã plani/ìce çi sà des/ãçoare campanü bazate pe efec¡¿,a.

Acesta este motivul pentru care, la aceastá datä, teoria militará analizeazá mrmeroase
definilii ale conceptului.

Patafrazànd comentariul lui George Bemard Shaw în legäturá cu teoriile unor economiçti
ai vremii - "oricât de mult arfi puse cap la cap ideile, nicioclqtã nu se va ajtLnge la vreo co,n-
cluzie"3 -, putem afirma cá, în acest moment, conceptul în disculie este nedefinit.

Operaliile bazale pe efecte urmäresc o serie de scopuri precise, dintre care cele mai
relevante sttnt asigurarea la nivelul dorit a obiectivelor proprii, pe de o parte, çi reducerea sau
anularea capacitä1ii adversarului de a opera în condilii avantajoase çi de a ob{ine rezultatele
dorite. Filozofia conceptului impune celor care îl aplicä sã considere conceptele tradilionale
privind anihilarea çi distrugerea oponentului ca fiind doar niçte mijloace ale preluärii con-
trolului situaliei la toate nivelurile de comanclä çi nu instrumente ale distrugerii parJiale sau
totale a acestuia.

Concepttrl de operafii bazaÍe pe efecte s-a întemeiat dintotdeauna pe o serie de factori
care, de-a lungul vremii, au inflttenfat mai mr.Llt sau mai pufin caracterul çi definirea realistä
a sa, unii dintre aceçtia fiind la fel de vechi ca çi lupta armatá însáçi, în timp ce allii, de sorginte
moderná, se fundamenteazá"pe cuceririle gtiinlei çi tehnologiilor de ultimä orá.

Ideea dezvoltárii conceptului de operafii bazate pe efecte este relativ simplá. Orice
operalie mtrltina{ionalä se planificä çi executá cu scopul unic de a atinge anumite obiective,

40



%ruasu, dp $tlltt4ø 7n ¡,l,¡tn¿ø - 2 /200 8

sau de a realiza anumite efecte, Astfel de efecte, din punct de vedere militar, pot fi identihcate,

de exempln, de la stabilizarea nnei regiuni în care au avut loc confruntári militare çi pâná la

reconstruclia infrastructurii sau a unei noi guvernári în zona respectivá. Realizarea unlri astfel

de efect direct irnplicä existenla la nivelul comandamentelor multinalionale a unui set de

cunoçtinte cum ar fi tipul de acfiune ce se impune, necesantl de resurse de toate tipurile sau/çi

criteriile pentru oblinerea succesului acliunilor planificate.

Orice operafiebazalápe efecte cuprinde elemente de planificare, de execufie çi de sprijin

al planificärii çi execuJiei.

Toate cele trei elemente necesitä o serie de cunoçtinte, cum ar fr cele menlionate în para-

graftrl anterio\ care, de fapt, reprezintä fundamentul deciziei comandantului structurii multi-

nalionale çi pe baza cárora marile urnitä{i çi unitálile snbordonate desfãçoará ac}iunile

planificate. Açadar, cunoçtinlele sunt importante çi r.rtile nu numai comandanfilor pentnt luarea

deciziei, dar çi pentru sprijinirea acliunilor în teatru.

Cele trei elemente ale operafiilorbazate pe efecte sunt interdependente çi presupun o

strânsá colaborare în cadrul statelor majore multina{ionale în vederea pregátirii unor cttrsuri

de acliune viabile çi a producerii la timp a ordinelor de operalii pentm subordonali.

Ungl dintre rolurile statelor majore ale comandamentelor multinalionale care planificá

operalii bazalepe efecte este acela de a colecta çi prelucra cunogtinlele existente, realizând ast-

fel un adevärat mecanisrn, care complemenleazáprocesul de planificare.

Devine evident cä, pentnr sporirea eficien{ei lucrului de stat major çi luarea unor decizii

optirne pentru operafiile bazate pe efecte, mai trebuie adäugat încá ttn element la cele trei deja

discutate, respectiv setul de ctrnoçtinle necesare, care cuprinde trei componente distincte: pro-

cesul de luare a deciziei în sine, structura operalionalá propriuzisä çi tehnologia aflatä la dis-

poziçia statelor majore ale comandamentelor .

Odatä identificate cele trei componente, statul major trebuie sárealizeze o analizá echili-
bratáaloq acordându-le aceeaçi importan!á egalá. De pildá, accentul prea mare pe componenta

tehnologicä ar pLrtea crea o situalie în care statul major s-arbazaprea mult fie pe configurafia

soft, fie pe cea hard, fapt ce ar putea conduce la ob{inerea tmor concluzii ori rezultate irelevante

sau chiar false.

Pe de altä parte, un bun echilibm al celor trei componente conduce la nn set de cunoçtinle

stabil, asigurând o ftindarnentare optimá a deciziei pentru operaliile bazate pe efecte.

Cunoçtinlele reprezintá, açadar, esen{a f,rndamentárii deciziei pentru operaliile bazatepe

efecte, ale cáror elçmente planificare, execulie çi evaluare nu ar putea lt realizale cu succes

färã o serie de cunoçtinle colectate çi integrate într-un set de cunoçtinfe, care, a$a cum am

arátat mai sus, constituie cel de-al patrulea element al operaliilor bazate pe efecte.

Eficienla deciziilor pentru operafiilor bazate pe efecte constä, în primul rând, în capaci-

tatea lor de a permite adaptarea la schimbárile mediului operafional.

Teoreticieni, dar çi practicieni militari, în special din fo(ele armate ale Statelor Unite
ale Americii, au identificat o serie de "precondí¡ii"a ale succesului operafiilorbazate pe efecte

pe care le voi analiza în continuare, cele mai importante fiind planificarea operaliilor bazate

pe efecte, procesul de management al lintelor în cadnrl opera{iilor bazate pe efecte, aplicarea

elementelor de naturá diplomaticá, informafionalá, militará çi economicä, câçtigarea cu ra-

piditate a sr.rpremaliei, colaborarea la toate nivelurile çi rázboiul bazatpe reTea, pe care le voi
explica în continuarea ltrcrárii.

Planfficarea operø!ülor bazate pe efecte este procesul de planificare operalionalá care
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se desfãçoarä în cadml operøliuníIor decisive executate cu rapiditate. Acesta din urmä este un
concept care deftneçte actiunile proprii destinate sä forfeze oponentul sã execute antrmite
miçcãri sau sá reducä abilitatea acestnia de aataca. În general, operaliunile decisive executate
cu rapiditate se caracteúzeazá.prinacliuni imediate çi continue în vederea oblinerii controlului
asupra oponentului çi distrugerii capacitä1ii acestuia de a coordona operafiile ofensive sau de-
fensive.

Planiflrcarea opera{iilor bazate pe efecte urmäreçte "rezrtltatele çi nu clistrugerea oponen-
h¿lui"s, modificând confinutul procesului de planificare însuçi, prin üearcaunei anumite ati-
tudini în ceea ce priveçte conceplia despre oponent çi tnrpele proprii. Nor.ra abordare permite
planificarea de urgen!ä simultan cu cea deliberatá (în planuri vãrtical çi orizontal) in orice
teatru de operalii çi în acelaçi timp reclamä existenfa unor structuri specializate în gestionarea
acelor informalii privind timpul operativ real çi aspecte de naturá tacticáçi administrativã.

Deçi reflectä planificarea cttrentä, procesul cle planifìcare a operaliilor bazate pe efecte
se concentreazá, de fapt, pe atingerea obiectivelor, aflate în conexiune çi stabilite la toate
nivelurile.

Istoria conflictelor recente oferä numeroase exemple în acest sens, unul dintre cele mai
ilustrative fiind pe timpul planificárii Operaliunii "Iraqi Freedom", cãîd,directiva strategicã
a preçedintelui George W. Bush a fost convertitã în obiective operalionale de generalul Tommy
Franks. Astfel, directiva strategicá, care prevedea schimbarea regimului põliti", eliminarea
armelor de nimicire în masä gi capturarea teroriçtilor afla(i pe teritoriul irãkian, a fost trans-
formatä de comandantul militar în opt obiective operafionale: abolirea regimului existent,
eliminarea armelor de nimicire în masä, capturarea sau alungarea teroriçtilor, colectarea infor-
maliilor despre teroriçti çi armele de nimicire în masá, protejarea câmpurilor petroliere, acor-
darea de ajutor umanit ar, crearea condiliilor de lucm noilor guvemanli çi asigurarea integritälii
teritoriului irakian. Toate cele opt obiective operalionale au devenit misiuni pentru 

"ór¡un-danfii componentelor aerianá", terestrá, navalä gi operalii speciale, care,larâìdul lor, le-au
adaptat nivelului tactic, identificând gi executând rnisiuni precum proteclia platformelor çi a
câmpurilor petrolifere, distmgerea sistemelor integrate de apärare antiaerianä çi a lansatoarelor
de rachetä SCUD çi distmgerea fo4elor mecanizate înaintate.

Procesul de manøgement al lintelor în cadnù operalíilor bazøte pe efecte are ca scop
principal producerea acelor cursuri de acliune a cáror finalitate este schimbarea atitudinii opo-
nentului prin desfãçLrrarea capabilitälilor proprii letale çi neletale, în aça manierá încâi sá
acfioneze conform açteptärilor proprii. Un alt rol al procesului este acela de a ,,exploata

punctele critice slabe ale oponentului, prin analizarea capabilitã¡itor acesh.tia"6,considerate
ca un sistem.

Principala caracteristicá a acestui tip de proces este intenfia sa de a desfãçura rãzboíul
paralel, urmärind nu distrugerea întregii infrastructuri a oponentului, ci numai a acelor puncte
critice, cum ar fi punctele de decizie gi centrele de greutate. Existä numeroase exemple ale
rázboinlui paralel, din care menfionez atacareaînrelea asistemelor de comandä, control, co-
mnnicafii çi computere, distmgerea relelelor de energie electricá, eliminarea fizicá" aliderilor
proeminenli, distrugerea nodurilor de comandã çi control critice sau distrugerea forlelor te-
restre prin ofensivä combinatá aerianá çi terestrã. Teoreticienii militari care studiazä procesul
în complexitatea sa apreciazä cá., ajutat de tehnologia modemá la dispoziçie, acesta-poate fr
desfãçurat cu o aça de mare rapiditate încât capacitatea de reacfie çi ãe luare a deciziilor de
cátre oponent va fi pur çi simplu paralizatá çi întregul sáu sistem de comandä se va prábuçi.
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Procesul çi-a dovedit eficienla, printre alte cazuri, pe timpul Operaliunii "Deserl Storm",

când douá centre operalionale irakiene, care asigurau comanda çi controlul apãrárii antiaeriene,

au fost selectate pentru a ft atacate. Pe timpul procesului de management al çintelor, planifr-

catorii au stabilit inilial cä pentru distrugerea adäposturilor subterane ar fi nevoie de çase

bombe dirijate prin laser. Ulterior, s-a ajuns la concluzia cä numai douá bombe de acest tip sunt

suficiente pentm distrugerea numai a acelor facilitá1i ale cládirilor care sá impunä abandonarea

lor de cãtre irakieni. Aplicarea noului concept a permis, în acest caz, disponibilizarea unui

numár de aeronave, care au fost utilizate pentru neutralizarea a încä patru adáposturi, ce nu

ftrseserã incluse în planul ini1ial.

Aplicarea elementelor de naturã diplomøticã, ínþrma¡ionølã, mílítarã Si economicã

îrnpotriva elementelor similare ale oponentului în operaliile bazate pe efecte constituie, pro-

babil, esenla çi fundamentul acesttli concept.

Unii specialiçti considerá cáutílizarea unni singur element pentrtr alaçaÍea oponentultti

ar reduce inevitabil eficien{a unei campanii gi ar înlesni eforturile de ráspuns ale acestuia. Din

acest motiv, prinde tot mai mult contur ideea cä, printr-o analizá complexä çi completá, care

va considera oponentul ca un sistem de sisteme, operafiile bazate pe efecte trebuie sã selecteze

nr.rgrai acele elemente care sunt cu adevärat necesare çi sá le aplice îrnpotriva centrelor de

gregtate operalionale çi strategice ale oponentului, prin folosirea capabilitáfilor letale çi nele-

tale.
Câ.çtigarea at rupiditate a supremøliei reprezintá capacitatea de a acliona çi reacliona

mai rapid decât oponentul, concomitent cu menlinerea untti nivel al controlului situaliei care

sá îl depáçeascá pe al acestuia atât din punct de vedere fizic, cãt çi psihologic. Aceasta are ca

scop aducerea oponentului la un nivel de percep{ie, înlelegere a situatiei çi dorin!ã de ripostá

care sá permitá atingerea scopurilor strategice proprii, prin utilizarea unei serii de capabilitá{i

menite sã asigure anihilarea completä a oponentului.
Câgtigarea cu rapiditate a supremaliei presupune cunoçtinle complete despre situalia pro-

prie, oponent çi mediu, execulie ireproçabilá, rapiditate çi un control de detaliu al rnediului în

care se opereazáçi care trebuie sápermitäcomandanlilor operalionali desfãçurarea nnor serii

de acfiuni continue çi multidimensionale, acliuni ce pot include invazia, combinatá cll ocu-

parea teritoriului atacat.

Existã çnele inconveniente în aplicarea acestui concept, unul dintre acestea fiind faptul

câ se bazeazá într-un grad extrem de ridicat pe ptrterea aerianá în detrimentul ac{iunilor în-

trunite.
De regulá, acfiunile aeriene strategice saLr interdicliile aeriene determinä modificári în

acliunile oponentnlui, însá este foarte pufin probabil ca aaesta sã-çi adapteze planurile la ata-

curile respective.
Cel de-al doilea inconvenient se referá la capacitatea de a controla mediul operalional.

Controlnl complet al mediului în care aclioneazáforlele proprii este adesea imposibil de rea-

lizat çi, de obicei, necesitá timp îndelungat.

Execufia planului din cadrul Operalier "Iraqi Freedom" a demonstrat o relativá fragilitate

a conceptului çi a evidenliat dezavantajele acestttia.

Rachete decroazierâ"Global Strike", cu ajutorul interdicjiei aeriene asttpralrakului, au

distrus personal, infrastnrchrri çi materiale. Pe timpul atacuhti, fortele terestre s-au cleplasat atât

de rapid, încât, în numai 13 zile, acestea au ajuns la aeroportul din Bagdad, aflat la 20 de kilo-
metri de centrul oraçului. Deçi forlele americane au preluat controlul asupra structurilor de
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forfe çi de comandá irakiene într-un timp extrem de scurt, chiar çi la aceastä datã, la peste
cinci ani de la ofensivá, forfele multinalionale din Irak continuá sá se confmnte cu atacurile
insurgen{ilor çi sá-çi adapteze în permanen!ä tacticile de luptá.

Coløborarea la toule nivelurile se referä la interacliunea çi la relajiile dintre comandanlii
operafionali çi alfi actori cheie participanli la campanie, care trebuie sú existe permanent atât
pe timpul planificärii, cât çi al desfãçurárii opera{iilor multinalionale.

In vederea obfinerii sinergieiT în realizarea scopurilor operalionale çi strategice, toate
elementele mediului operalional trebuie în{elese foarte bine.

Rãzboiul bazat pe releø este o altä dimensiune a operafiilor bazate pe efecte.
Din perspectiva efectelor obfinute, rãzboiul bazatpe relea este destìnat creçterii vitezei

de executie çi a preciziei în operafiile militare multinafionale prin utilizarea tehnologiilor de
ultimá orá çi a mediului informafional colaborativ, acesta din urmá având un rol impãrtant în
reducerea incertitudinii în opera{iunile moderne.

Rãzboiul bazarpe refea oferá comandanfilor militari posibilitatea utilizärii tehnologiei in-
formaliilor în vederea oblinerii superioritãfii la nivel infòrmalional, creând astfel prelmisele
creçterii efrcienlei în desfãçurarea fortelor, De asemenea, aceastä componentä a operaliilor
bazatepe efecte permite comandanlilor militari sä înfrângá oponentul prin räzboiul informali-
ilor, loviturile de mare precizie, rãzboiul în spa{iu çi manevra dominaìt¿.

Manevra dominøntã reprezintá capacitatea forlelor întrunite (aeriene, terestre, navale,
amfibii, operalii speciale, spafiale), dispersate la scarä mare, în scopul câçtigãrii vnor ,,avantaje
pozilionale prin þlosirea capabilitã¡ilor informa¡ionale, cle înçelare, de angajare a trnpelori
de mobilitate çi contramobilitate,s,

Un alt concept aflat în strânsä conexiune cu rázboiul bazat pe refea este erurosín-
croni4,area, care prestlpune existenla unni singur tablou privind operaliile çi a unei perceplii
unice privind vizittnea çi intenlia comandanlilor la toate niveluiile áe comandä. Autosin-
cronizarea stá"labazarealízárü r.rnei sinergii çi a unei unitáli de efort optime, care permit co-
mandanlilor çi subordonalilor acestora sä ia decizii în timp scurt, eliminând astfel posibilele
opliuni ale oponentului înainte ca acesta sä poatã ac{iona sau reacfiona.

Rázboiul bazar pe retea promoveazá"ideeacã benefrciarii transmiterii informaliilor çi ai
circulaliei acestora între comandan{ii de la toate nivelurile cle comandá sunt unitáfile, care vor
putea opera într-un ritm superior în teatml de operafiuni,

Fundamentul operaÍiilor bazatepe efecte este din nou ilustrat de Sun Tzu, carc aftrmacá
"armatele învingãtoare pregãtesc, mai întâi, concli¡iile pentnt oblinerea victoriei, apoi pornesc
la luptà".

Conceptul cle opera{ii bazate pe efecte îçi are fundamentul în efectele ce se doresc a fi
obfinute, în primul rând prin deftnirea scopurilor çi identificarea rezultatelor operaliunilor
militare çi presupune o concep{ie sistemicã a evaluárii oponentului ca sistem san, mai exact,
ca sistem de sisteme.

În esençá, operaliile bazate pe efecte reprezintä un proces de gândire çi un set de concepte
care poate avea lln efect pozitiv asupra desfãçurárii cu succes a operaliilor militare mjti-
nafionale. Ceea ce nll poate face, însä, este suplinirea proceselor existente, cum ar fr, de pildä,
cel al estimárii la nivelul fortelor mLrltinafionale întrunite.

Dezvoltarea conceptului de operalii bazatepe efecte este pe cale sã revolu{ioneze într-o
mäsr"trá semnif,tcativã modul de acfiune pe timpul operaliilor multinafional e, atàt în medigl
civil cât çi în cel militar, la toate nivelurile: strategic, operativ çi tactic.
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Primele decade ale secolului XXI au tnarça| atingerea niveltrh-ri tehnologic necesar dez-

voltárii accelerate a unei noi perspective, bazatápe efecte, devenitä ulterior unul din conceptele

create çi dezvoltate în premierä în cadnrl For{elorAeriene ale SUA, ai cáror teoreticieni au por-

nit deopotrivä de la experienla acumulatá gi de la ideea cä teoriile în materie de strategii ale

înaintagilor necesitä o analizáatentä gi o gândire inovatoare înainte de a fi adaptate la conditiile

actnale.
Eficienla aplicárii conceptului a fost cuantificatä în perioada recentá prin derularea mai

multor experimente intemafionale. La scará largä, cel mai complet, Mtùtinational Experiment

4 (MNE - 4) s-a încheiat în prima jumátate a anului 2004.

Scenarigl MNE - 4 s-abazatpe operafiile NATO aflate în pliná desñçurare în Afganistan

çi a avut drept scop principal dezvoltarea unor noi strategii care sá poatá fi aplicate în cadrul

eforturilor de men{inere a päcii çi de asigurare a stabilitälii în cât mai numeroase zone ale

lumii, incluzând Irakul çi Afganistanul. Utilizarea tuturor capabilitálilor aflale la dispoziçie

pentru îndeplinirea unei game variate de misiuni - combatante, de reconstruc{ie sau / çi uma-

nitare - a constituit, de asemenea, un alt obiectiv al experimentuh,ri,

Deçi a fost condus de Comandamenhrl Întrunit al SUA, care arumárit, în principal, modttl

de aplicare a procedurilor, organizarea çi instnrmentele utilizate în sprijinul operafiilor bazale

pe efecte, în Afganistan, un rol determinant în organizarea çi desfãçurarea testului l-a avut

Alian{a Nord-Atlanti cá, cate a identificat na}iunile participante çi a asigurat interfala dintre

acestea çi experlii aflali în teatru ai diferitelor domenii.
Directorgl NATO al experimentulni, comandantul Edward Whalen (ACT), afirma, încá

din 2001 , cä operaliile bazate pe efecte pot fi orice. În cele mai multe cazuri, ele ntt vor f,t ac-

tivitá|i militare çi, probabil, nici nu ar trebui sá fie. MNE-4 s-a desfãçurat prin efectuarea a

douá trepte diferite.
Primul, denumit Coalition Task Force (CTF), a fost condtrs de SUA çi a inclus Canada,

Franla, Germania, Suedia, Finlanda çi Marea Britanie. Cu excepfia Finlandei çi Suediei, care

çi-aur trinis personalul în SUA, toate celelalte naliuni au contribuit la desftçurarea experi-

mentului prin coresponden{á cu na}iunea conducátoare.

Cel de-al doilea test avizat un alt grup de |ári, condus de NAIO, care a inclus Danemarca,

Norvegia, Turcia çi Slovacia çi a fost coordonat de Centrul de Culturä çi Simulare "Ataturk
Wargaming" din lstanbul. O parte din personalul de coordonare al Alianfei, experti în diferite

domenii, a aclionat de la Comandamentul Aliat pentru Transformare din Norfolk, Virginia.

Alte |ári din Alian!á sau din afara acesteia au luat parte la experiment fiind coordonate de la
comandamentele întrunite de la Bnrnsum, Napoli çi Lisabona, sau de la alte comandamente

ale Alianlei.
Conform scenariului experimentului, eforturile de modemizare gi reconstrucfie ale AÊ

ganistanului au fost sistematic zádämicite de acliuni insurgente care atneninlau cu destabi-

lizarea gnvemului, ceea ce a determinat aceastá instittrlie sá solicite sprijinul Alianlei pentru

stabilizarea unei anumite regiuni a !árii.
În cadml exerciliului, NATO a fost reprezentatá de personal din ministenrl german de ex-

terne, ONU, Agenlia SUA pentrn Dezvoltare Intema{ionalá, Depaftamentnl de Justifie al SUA

çi de doi militari din gamizoana Carliste, Pennsylvania. În acelaçi timp, un fost ambasador ger-

man a jncat rolul unui comandament militar, primind atribu{ii specifice.

La rândul säu, CTF a fost reprezentatá de 10 agenlii guvçmamentale ale SUA, çase or-

ganiza!íi guvernamentale britanice çi diferite alte agenlii din Canada, FranJa çi Germania.

@:
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De asemenea, aproape în totalitate, !árile participante au avut personal din ministerele de

exteme, care au îndeplinit atribuliile diferitelor pozilii pe timpul experimentului.
Din punct de vedere al tehnologiilor utilizate s-a remarcat instrumentul denumit mediu

de colaborare la nivel informational (CIE - Collaborative Information Environment) al NATO,
care a asigurat legähua între participanfii la experiment. CIE utilizeazá un portal V/eb similar
cu Mocrosoft Internet Explorer, care permite utilizatorilor sã extragä informafii çi, totoclatä,
le oferä acestora facilitä1i de cârtare. Programul a fost utilizat în cadrul comandamentelor
pentru oblinerea rapidá de informalii necesare, dar çi pentru asigurarea legáturii permanente
cu diferite stajii din SUA, Europa çi Asia (Turcia).

La începutul experimentulni, comandantul acestuia a apreciat cá"utilizareaunui astfel cle
instrument ntt este necesarä, argumentând prin faptul cá, în operaliile de stabilizare, partic!
panlii sunt obiçnuifi sá lucreze direct unul cu celálalt. O datá ce a fost aplicat însá, CìE çi-a
demonstrat eficienla, iar'participanlii au realizat cã prin utilizarea lui, sarcinile lor se rezolvá
mult mai uçor.

Multe dintre ftincliile CIE opereazã cu aplicaliile comerciale aum ar f,r yahoo! çi Win-
dows Messenger, acesta fiind în mãsurä sã încorporeze pâná la 1.000 de utilizatori în reteana
proprie.

Analiza modl,rlui de desfãçurare a experimentului a sugerat o serie de concluzii, dintre
care se detaçeazá, aceea cámarea majoritate a participanlilor a acceptat imediat provocarea de
a aplica nor'tl concept al operaliilor bazate pe efect çi a înfelege filozofia acestuia, chiar dacä,
în unele situalii a fost destul de dificilä înlelegerea de cätre unii militari a esenfei noului çi rev-
olu{ionanrlui tip de operafii, care urmáreçte nu numai distrugerea unor obiective, dar çi recon-
stmirea sau asigurarea protec{iei popula}iei civile.

Pe de altá parte, experimenhrl a evidenliat câteva imperfecfiuni sau chiar gregeli în modr.rl
de implementare a operajiilor bazate pe efect. Una dintre deficienfe se referä la aplicarea cu
dificultate a conceptului gmpului de afaceri civile, al cãmi principal scop este acela de a stabili
relatii armonioase între civili çi militari pe tirnpul desfãçurärii misiunilor. Astfel, mulli membri
ai organizatiilor civile au afirmat cá acest concept nu este în concordan!ã cu modul çi nici cg
mediul în care ei au fost obiçnuifi sá lucreze.

La finele fiecäruia dintre experimentele mr.rltinafionale anterioare MNE 4, lecliile înväfate
au fost imediat aplicate în teatrele de operalii, participanlii încorporând în operafiile viitoare
cunoçtintele dobândite, faptul înregistrând deja rezultate favorabile în Irak gi Afganistan. Spre
exemplu, Australia a aplicat conceptul operaliilor pe efecte pe timpul opera(iilor de stabilizàre
în Insulele Solomon. Astfel, polilia federalä australianá a constituit organizaliacondncãtoare,
care a comandat chiar çi unitãli rrilitare participante la operafiuni.

Dezvoltarea ttnei noi doctrine çi sttrdierea noilor solulii tehnologice au constituit pilonii
centrali ai experimentului.

Pebaza rezultatelor oblinute, unii specialiçti çi analigti ai f'enomenului au acordat cote
procentuale de efrcien{ã unor activitäti. Se estirneazä, astfel, cá desfãçurarea operaliilor bazate
pe efecte fãrä sprijin tehnologic ar reduce eficienfa acestora lajumätate, utilizarea tehnologiilor
de ultimä orä în domeniul comunicaliilor ar putea cregte eficien{a operaliilor cvi0-7 5 de pro-
cente, iar, în condiliile folosirii tuturor mijloacelor la dispozilie, aceasta ar putea trecã de
pragul de 90 de procente.

Pe timpul operafiilor bazate pe efecte, comandanfii trebuie sä fre în másurá sá comunice
permanent cu experlii din diverse clornenii implicate în desfãçurarea operaliilor, acest schimb
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de informalii fiind facilitat de gradul de dezvoltare atins de tehnologia actualá.

Situalii în sprijinul afrrmaliei de mai sus au avut loc pe timpul experimentelor, cea mai

sugestivä fiind cea petrecutä pe timpul desfãçurärii Experimentului Multinalional Nr. 3 (MNE

4) între douä agenJii civile din 1äri diferite, când reprezentanfii acestora s-au întâlnit pentru

prima datá çi, în numai 30 de minute, au rezolvat o situalie realá apärutä în teatrr.rl de operalii

din Afganistan.
În luna mai 2007, la un seminar desfãçurat în Bruxelles, la care au participat reprezentan{i

militari din Consiliul Nord-Atlantic çi din !árile participante la experiment, au fost prezentate

oonoluziile la MNE 4 care av vizat, în principal, leoliile înválate çi implicaliile acestora,

Un alt experiment multinalional, cel de-al cincilea, este planificat sá se desfãçoare în

2008, çi vaayea,printre altele, scopul de a sintetiza rezultatele unei serii de experimente de

mai micá anvergurä, care au avut loc în lunile premergátoare, începând cn luna august 2007.

Experimentele desfã¡rrate pànála aceastä datá, în totalitatea lor, au evidenliat cä, pentru

a contribui decisiv çi eficient la luarea deciziei asupra rnodalitälii aplicärii operajiilor bazate

pe efecte în operaliunile mr.rltinalionale, este necesará o analizá detaliatä a capabilitátilor pe

care naliunile participante le pun la dispozifie.

În concluzie, rnediul de securitate viitor va putea fi descris ca çi pâná acum prin termeni

ca volatilitate, incertitudine çi complexitate. Liderii militari de arnbele pãrfi ale conflictelor vi-
itoare vor identifîca însä noi forme de acfiuni, determinate de existenfa organizafiilor

transna{ionale distribuite global çi fondate pe sisteme tip relea de complexitate tot rnai ridi-

catá,.

Rádäcinile viitoarelor conflicte vor include cu siguran{ä elemente combinate de naturi di-

verse - politice, militare, economice, sociale çi de mediu. Ráspunsul çi soluliile la aceste prob-

leme complexe nu pot fi decât aplicarea unor eforturi integrate, iar operafiile bazate pe efecte

par sã fie cel mai viabil mijloc de realizare al acestei integräri, prin constituirea unui cadrtt

mr"rltinational çi întrunit adecvat.
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TRAI\ÙSFOWNATO DUPA
SUMMIT-UL DE I-A BUCURESTI

Secretur de stat Cornelitt DOBRITOIa
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dimensiuni esenliale ale NATO - aliançä militará defensivä çi organizalie politicá proactivär.

Acest proces în plinä desfãgurare implicä depunerea, din partea aliafilor, a unor eforturi se-

rioase, marcate prin decizii graduale luate cu ocazia summit-urilor NAIO sau a altor reuniuni

oficiale la înalt nivel. Deçi nu existä o "agendä" unicä a transformárii, anttmite etape evolutive

pot fi luate în considerare ca paçi importanli în realizarea unei reforme extinse a Alianfei.

Dacá Agenda Praga, iniliatá de fostul Secretar General, lordul Robertson, în 2002, ca

ráspuns la lecliile înválate în Kosovo precum çi cele desprinse din evenimentele din I I sep-

tembrie, s-a axat pe schimbárile ce trebuiau întreprinse în domeniul capabilitä{ilor, misiunilor

çi structurilor, Agenda Norfolk a fost iniliatä de actualul Secretar General, Jaap de Hoop

Scheffer, în 2004, ca reaclie la experienfa NAIO în Afganistan çi s-a concentrat pe reforma

planificárii apärärii, generarea de fo4e 9i finanlarea comunä. În plus, Agenda Munich, lansatá

la iniliativa Cancelarului german Gerhard Schröder, în 2005, ca räspttns la lecliile crizei

irakiene, a insistat pe necesitatea de a opera anumite mutalii la nivelul rolului NATO în privinla

procesului decizional transatlantic.2

Agenda transformärii NATO a fost încä o datá împinsä înainte prin Summit-ul de la

Bucureçti. Tendinta de arealizao transformare cuprinzátoare este subliniatä în declaralia sum-

mit-ului: "Procesul de transþrmare a Alianlei continuã prin: integrarea a noi membri;

rãsptmsuri mai adecvete Ia provocãrile de securitate, luând în considerare leclüle învã¡ate;

capabititã¡i care se pot desJírçura mai efi.cient în teatru, precum Si prin noi relalü ctt partenerií

no;tri."3 De la capabilitáli la operalii çi extindere, Summit-ul de la Bucureçti a furnizat o

imagine de ansamblu a procesurlui transformärii, pregätind astfel calea spre adoptarea de noi

decizii çi atingerea de rezultate concrete în viitor,

Ducând mai departe tranformarea NATO - Summit-ul
de la Bucureçti çi perspectivele create

Deçi conceput ca o punte de trecere în pregätirea summit-ul aniversar din 20094, Srun-

mit-ul de la Bucureçti s-a impus ca evenimentul diplomatio de cea mai tnare amploare din is-

toria Alian{ei. A readus pe agenda de discufii a înallilor reprezentanli ai statelor membre dar
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çi partenere, teme de o importanlä majorá pentru securitatea euroatlanticä çi relevante pentrg
eforturile depuse în cadrul procesului de transformare. Procesul de transformare a NATO este
firndamentat, aláturi de noile misiuni çi relalii de parteneriat ale Aliantei, pe transformarea
forJelor çi capabilitã{ilor tocmai pentru sus}inerea angajamentelor operalionile curente çi vi-
itoare. Reuniunea de la Bucureçti a oferit un prilej irnportant pentru discutarea çi realizarea
unui inventar al eforturilor Alianfei în domeniul transformárii militare, concentrându-se pe
douá dimensiuni distincte: asigurarea forfelor dislocabile çi sustenabile pentru operaliile
ctrrente ale Alianlei, forfele de rezervági Forla de Rãspuns a NAro, pr...r. gi pe dezvoltarea
capabilitátilor pentru viitor.

Capabilitälile viitorului
Atentia a fost focalizatä pe modalitäfile de limitare a deficitelor în asigurarea forfelor

necesare pentnt ope^rafiuni, plecând de la evaluarea cá", la momentul actual, Alianla dispune
de forlele necesare. În ciuda acestui aspect, creçterea ritmuh.ri operalional al AlianlÉi, p.""u-
çi implicaiiile politice la nivelul statelor membre ale deciziilor de créçtere a contribufiiior des-
tinate operaliilor reprezintã elemente care îngreuneazá procesul de generare a forfelôr. O má-
surä propusã pentru remedierea acestei situafii se referá la adoptarea opliunii generárii graduale
a fo4elor pentru Forla de Ráspuns a NATO (NRI), ca soh4ie interirnáá pentnr contracararea
dificultälilor de generare a forlelor.

In acelaçi timp, asumarea de cátre NAIO, în noul context de seclritate, a unor misiuni
desftçurate în zone dificile, aflatelamare depärtare de teritoriul aliat, ridicä o serie de pro-
bleme legate de asigurarea capabilitä|ilor specifrce. De exemplu, angajarea Alialilor în misi-
unea de asistenJá çi securitate din Afganistan çi, în special, pregätirea çi antrenarea forlelor de
securitate afgane, au pus în ltrminä nevoia acutä de forfe de manevrá çi de rezervá, ec'hipe de
reconstrttclie provincialã, capabilitáli de supraveghere çi recunoaçtere, sisteme electronice de
ltptä, unitäli de elicoptere.

In acest context, în reuniunea privind transformarea Alian{ei din cadrul summit-ului de
la Bucureçti au fost evidenliate capabilitá1ile prioritare pentru NAIO çi care necesitã un sprijin
mai substanfial din partea na{iunilor pentru completarea necesarului identificat de cätre áu-
toritãlile militare. Domenii-cheie precum transportul aerian strategic, logistica multinafionalã,
forlele pentrtr operalii speciale, supravegherea teresträ a Alianlãi sauãsistenta rnedicalã în
teatru se af1á deja pe agendele de lucru ale structurilor responsabile pentrn dezvoltarea aces-
tora, în Lrnele dintre ele fiind semnalate progrese notabile.

Mergând mai departe cv analiza, trebuie evidenliat cä nn succes considerabil a fost în-
registrat în privinla apärãrii antirachetä. NATO recunoagte - opozilia Rusiei fiind moderatá ca
trtrnare a dialogului bilateral suslinut cu Statele Unite - "contribttlia srústanlialã pe care
planiJìcata dislocare în Europa a capabititãlilor cle apãrare antirachetðt ale SUA o o¿r,"" pro-
tecliei Alíalilor împotriva raphetelor balistice qt razã ltmgã cle aclitme.,,Sistemul urn"ri"un
antirachetä trmeazá a fi completat, în spiritr.rl principiului indivizibilitäJii Alialilor, prin inte-
grarea sa îrút-o "arhitechtrã utprinzãtoare", "care sã asígure acoperirea tlttlffor teritoriilor
Si popula¡iilor aliate"s.

Acceptarea consensttalá a formulãrii de "arhitecturã cttprínzãtoare" constiltie o inovalie
majorä çi un pas înainte spre concretizarea unei apárãri antirãchetä comune eruopene în cadrul
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sistemului nordatlantic. Prin decizia ltratá la Bucureçti, interesele de securitate ale României,

(în domeniul apárärii antirachetä) sunt integrate într-rm format colectiv, aliat. Prin decizia de

continuare a eforhuilor în aceastä direcfie, toate !árile membre NAIO vor contribui la creçterea

securitálii statelor care în prezent nu sunt acoperite de sistemul SUA. Dacá, referitor la extin-

dere, procesul decizional a putut fi blocat de un singur stat, cu interese divergente comparativ

ctr cele ale restului alialilor, ialá cá în problema apárãrii îrnpotriva atacurilor ctt rachete cu

razá lungá de acfiune, interesele unui numár redus de state au fãcut posibilä deplasarea deciziei

în direclia furnizárii unei garanlii de securitate.

Pentnr România, acest lucru reprezintä un aport semnificativ la consolidarea securitáfii

nalionale, în special având în vedere cá, datoritá costurilor foarte mari, acest demers nn ar

putea fi suslinut doar prin efort national. În acelaçi timp, cele douá situalii menlionate transmit

un semnal pozitiv prin faptul cá se constituie în exemple concrete pentru abilitatea remarcabilä

a celei mai extinse Alianle politico-militare din istorie de a acomoda obiectivele unor state cu

profilui diferite de apárare çi cu interese de securitate uneori divergente.

Operaliile NATO
ISAF, ca prioritate operalionalá a Alianleí, arelabazá urmátoarele principii cáláuzitoare

pentru reconstnrctiaAfganistanului: un angajament comtm çi ferm pe termen lung al Aliafilor;

sprijinul pentnrun leadership çi o responsabilitate afgane întárite; o abordare cuprinzätoare din

partea comunitálii internafionale, reunind eforturile civile çi militare; çi o cooperare çi un an-

gajament sporit în relaliile cur vecinii Afganistanului, în special cu Pakistanul. Se remarcá

necesitatea unui efort civil generat de nevoile extinse de reconstntclie, dar çi suplimentarea

tmpelor deja existente. Nnmireaunui coordonator care va sincroniza eforturile tttttror actorilor

implicali, reprezentanhrl special al Naliunilor Unite, norvegianul Kai Eide, a marcat o evolulie

pozitivá în cadrul abordärii cuprinzätoare.

Acest efort suplimentar de coordonare räspunde unei necesitá{i reale de atingere a unui

nivel de coeren!á operafionalá a comunitá1ii intemalionale în Afganistan. Coerenfa trebuie

asiguratá ntr numai prin coordonarea implicárilor internalionale çi acordarea de atenlie supli-

mentará componentei de reconstrucjie çi dezvoltare, ci çi prin asigurarea unei prezenle militare

robuste în toate provinciile Afganistanului, çi în special în cele mai vulnerabile în fala ata-

curilor insurgenlilor. Pe aceastá linie, la Summit-ul de la Bucureçti s-a reiterat faptul cá supli-

mentarea efectivá cn for,te în cadml ISAF se va face ctr contribulia rnajorá a Statelor Unite care

au dislocat trupe suplimentare în sudul Afganistanului, dar çi a Franlei, {ará ce va participa pen-

tru prima oarä cu forle în regiunea de est. Un alt element pozitiv din perspectiva componentei

militare o reprezintã menlinerea trupelor canadiene în partea de sud.

În ceea ce priveçte Balcanii, importanla strategicä a securitäfii în zoná reiese atât din

confinnarea necesitálii extinderii Alianlei la statele din aceastá arie geopoliticá, dar çi din rei-

terarea angajamentului Alian{ei de a menline misiunea mandatalá de Naliunile Unite în

Kosovo, KFOR. Se considerä necesará menlinerea, "în întreg Kosovo, a prezenlei inter-

nafionale, ale cãror eþrturi contribuie la asigurarea libertàlii de míçcare çi circulaliei per-

soanelor Si btmurilo4 inclttsiv prin sttpravegherea frontierelor."6 Întrelinerea dialogului cu

pá4ile irnplicate în conflict este esenfialä çi intrá în sarcina KFOR.
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Pozilia României este oarecum delicatã pe aceastä temä, din perspectiv a decizieípolitice
de a nn recttnoaçte independenfa unilateral declaratá a provinciãi Kósovo, care a generat o
oarecare difictrltate pentrr.r prezenfa militará româneascá din KFOR de a asuma noi misiuni
care condtlc implicit la participarea la construclia institufiilor statale de securitate kosovare.
Cu toate acestea, ne vom menJine prezenta militarä în cadrul misiunii NATO din Kosovo çi
vom continua sä îndeplinim misiunile anterioare, ca expresie a preocupärii noastre pentru sé-
curitatea tuturor comunitä1ilor din provincie çi a interesului statului român de a contribui în
mod real la eforhrrile de stabilizare a regiunii Balcanilor.

Procesul de extindere
ExtindereaAlianlei, strâns legatä de dimensiunea securitä1ii europene, a constituit nucleul

dezbaterilor ce au adus în centrul evenimentului un actor intemational adesea luat în calcul de
statele membre NAIO în procesul decizional, Federalia Rusá. În ciuda reafirmärii cu obsti-
nalie, çi de cätre mai multe voci, a principiului independenlei în luarea de decizii çi în între-
prinderea de acJir.rni? de cätre NATO, impactul opiniei Rusiei s-a resimfit în disculiile aliate
privind acordarea MAPuului Ucrainei çi Georgiei.

În candidatura lor la MAP, Ucraina gi C"orgiu uo beneficiat în mod constant de suslinerea
Statelor Unite, sprijin confirmat de vizita oficialã a Preçedintelui George W. Bush la Kiev, în
marja summit-ului de la Bucureçti, Opoziliaclará,înprincipal a Franfei çi a Germaniei, ce au
considerat ca fiind prematurä acordarea MAP-ului celor douä state, considerate a se afla în
continuare în sfera de influenfã a Federaliei Ruse, a împiedicat adoptarea unei decizii
favorabile intereselor americane. Pe de altä parte, compromisul a acomodat çi obiectivele
politice ale Washingtonului, prin includerea în comunicatul final a formulei britanice conform
cáreia "aceste state (ucraina si Georgia) vor deveni membre are NATo"e.

În acest tnod, neacordarea MAP-ului ca unnare a presiunilor Rusiei nu poate fi perceputä
decât, în cel mai bun caz, ca o victorie de etapã a acesteia, echivalentä cu o amânare tempoiarä
a integrãrií celor douã state. Declaruli.a summit-ului de la Buclreçti afirmä cá, "MAp este ur-
mãtorul pas pentru Ucraina çi Georgia", iar delegarea autoritätii de decizie în privinla celor
douä candidaturi miniçtrilor de externe ai NATO trebuie interpretatá ca un semnal pozitiv
pentru viitorul cr.rprinderii celor douä state estice în planurile de acliune ale Alianfei.

Este o solulie de compromis cu efecte po zitive, atàt pentru coerenla intemä a Alianfei cât
çi pentru statele candidate, cárorali se conferä practic siguranfa aderärii, concomitent cu în-
curajarea de a continua reformele inteme ale cäror rol este çi acela de a pregäti forlele armate
ale {árilor aspirante sä îndeplineascã cerinfele solicitante din clubul select repiezentat de
NATO. Integrarea Ucrainei çi Georgiei devine astfel o chestiune de timp. Angajámentul aliat
în acest sens este întãrit în plus prin articolul 43 al Declarafiei, care confirmä sprijinul NATO
în asigurarea integritäfii teritoriale, independenlei çi suveranitäfii Armeniei, Azeibaidjanului,
Georgiei çi Republicii Moldovat0.

Importanla strategicä a securitäfii în regiunea Balcanilor este recrmoscutä de Alian{á, iar
invitaçia oficialä adresatá Croafiei çi Atbaniei pentm începerea discutiilor de aderare în ve-
derea integrärii în structurile NATO constituie o garanlie suplimentará pentm stabilitatea çi se-
curitatea regiunii. Alialii au semnat, de fapt, pe 9 iulie Protocoalele de Aderare ale Albaniei
çi Croafiei, deschizând calea celor douä !ãri spre dobândirea calitäjii de membru cu drepturi
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depline, calitate ce va fi dobânditá prin procesul de ratificare pâná la Summit-ul din 2009.

Triunghiul extinderii trmeazá a fi completat prin invitalia adresatá Fostei Republici Ittgoslave

a Macedoniei, o datá cu gásirea unei solulii acceptate de comun acord cu Grecia în privinla
numelui acesteia.

Dimensiunea implicärii NATO în zona Balcanilor vizeazá, în continuare, dttpá cum se

prefigura încä de la Riga, çi state precum Bosnia-Herfegovina, Muntenegru çi Serbia' La

Summit-ul de la Bucureçti s-a decis invitarea primelor douá state menlionate la un Dialog In-
tensificat cu Alianla çi a fost salutatá decizia acestora de a dezvolta un Plan de Acliune Indi-

vidual al Parteneriatului cu NATO (IPAP)I'. În acelaçi timp, Serbia îçi menline calitatea de

membru PfPt2 çi, ca çi în cazul Bosniei-Herfegovinei çi Muntenegrului, este recomandabilä

dezvoltarea,de cätre autoritá1ile de la Belgrad, a unui IPAP çi se va lua în considerare un Di-
alog lntensificat la solicitarea Serbiei.

Prin aceste demersrui, deciziile colective de la Bucureçti constituie un semnal dtrblu pen-

tru statele din Balcani: în primul rând, se confirmá faphrl cá regiunea este în continuare extrem

de relevantã pentm securitatea çi stabilitatea flancului sudic al Alianlei çi statele membre sunt

favorabile irnplicärii de substanJä în zoná, prin utilizarea instrumentelor de parteneriat la ca-

pacitatea lor maximá çi prin integrarea în NAIO a statelor candidate; în al doilea rând, Alianfa

atrage atenlia asupra faptului cä la fel de importantä este çi disponibilitatea çi dorinla realáa
candidalilor çi partenerilor de a îndeplini condiliile impuse de Alianfä.

Nimeni nu poate face rabat de la acestea, çi ne aducem foarte bine aminte cá çi România

a trebuit sá îndeplineascä o lungá listä de cerinfe nu doar tehnice, dar mai ales politice. Iar
poate cel mai important lucru din acest punct de vedere este dezvoltarea, de cátre statul can-

didat, a unor relalii bune cu vecinii. De exempln, succesul negocierilor bilaterale dintre Grecia

çi FRIM ar gararltaînceputul unei astfel de relafii, iar deschiderea cu care celelalte douá !äri
membre ale Cartei Adriatice au fost invitate sá adere la NAIO poate acliona ca un stimulent
puternic pentru Skopje în direcfia compromisului. De asemenea, nn trebnie uitat cä în NATO
procesul decizional sebazeazâ,în continnare, pe consens, iar odatá devenite membre, statele

trebuie sä se asigure cã çi-au însuçit aceastá capacitate de negociere diplomaticá în scopul în-

deplinirii obiectivelor nalionale gi în sprijinul menlinerii relevanlei çi coerenfei Alianfei.

Un alt pas înainte pe calea transformärii,
reuniunea formalä a Miniçtrilor Apärárii
Deciziile adoptate la Bucureçti au fost abordate çi în cadrul reuniunii formale de la Brux-

elles a MiniçtrilorApärärii din !ãrile membre NAIO[3. Discufiile au debutat pe 13 iunie cu çe-

dinfa dedicatä transformárii apärärii Alianlei, fiind analizate o serie de teme precum: Forla de

Räspuns a NATO (NRF), Forlele de Rezervá, transportul strategic çi intra-teatre, elicopterele

echipate de luptá, bugetul apárárii, apárarca cibemeticä çi prograrnul de supraveghere teresträ.

Principalurl mesaj transmis a fost cá încá strnt necesare efofturi susfinute pentru a putea ft re-

duse deficitele identificate în forfe çi capacitáfi.

NATO se confruntá cu anumite dificultäli în a face operalionalá NRF, chiar çi sub forma

sa gradualá. În ce"a ce priveçte F'orfele de Rezervã, Aliafii au luat în considerare spre analizá
propunereaAutoritálilor Militare de areorganizaFor,tele de Rezervá Operalionale într-un grup

de luptära, çi Forlele de Rezervá Strategice într-o structurä de for{e întrunite. România nu con-

siderä solufiile temporare ca fiind cele mai potrivite çi s-a exprimat în favoarea dezvoltárii unor
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aranjamente de finanfare comunä. Pe de altä parte, iniliativa privind Capabilitatea de Ttans-
port Aerian Strategic (SAC) este în pregãtire çi ar trebui sä fie gata de a fr declaratá ope-
rafionalä în cadrul reuniunii informale a Miniçtrilor Apárärii din þrile membre NATO, àin
octombrie, la Budapesta. Jara noasträ çia reafirmat cu aceastä ocazie angajamentul de a lua
parte la aceastä inifiativã çi de a parcurge toate procedurile inteme necesare semnárii Memo-
randum-ului de lnlelegere (MoU) înainìea reunìunii din octombrie.

De asemenea, aliafii au fost încurajali sá contribuie la inigiativa franco-britanicã privind
acoperirea deficitului de elicoptere cu fonduri, piloli çi aparatede zbor. Mai multe state çi-au
anunlat sprijinul çi participarea la proiect, pe când altele se aflä încä înfaza de analizár. O alt|t
problematicä care a fost evocatä în repetate rânduri de-a lungul întâlnirii s-a referit la resursele
destinate apärärii çi la prioritatea acordatá alocárii a minimum 2% dinbuget apärárii.

*
{.t

TransformareaAlianJei, noi membri, räspunsuri ef,rciente la adresa provocärilor cle secu-
ritate, capabilitäfi dislocabile, noi relalii cu partenerii Alianfei - toate acestea reprezintä repere
cheie ale focalizärii viitorului Summit din 2009, ce vor fr cuprinse într-o Declaralie privind
Securitatea Alianlei, ca punct de pornire în avansarea unui nou Concept Strategic al Aìian1ei,
Complexitatea procesului de transformare a NAIO, ce necesitä o adaptare continnä, în con-
cordanlá cu evolulia mediului de securitate intemalional, implicá apelul la un efort susfinut
din partea Aliafilor, voinla politicá de angajare efectivá, în special lã nivel operalional, frind
tm factor esenlial pentru succesul politicilor adoptate çi al ac{iunilor demarate. Consultärile
politice reprezintä la ora actualä instrumentul indispensabil oblinerii consensulni, dar çi al în-
trefinerii unei viziuni globale comune Alialilor çi partenerilor NATO.

In aceste condiçii, Summit-ul istoric anuntat pentru 2009 de la Strasbourg çi Kehl va tre-
bui sä flrnalizeze procesul de negociere lansat la Bucureçti pe anumite problematici, dar çi sá
avanseze rezultate concrete în vederea accelerärii procestrlui de transformare vital capacitärii
Alianlei în scopul ftrrnizärii ttnui räspuns prompt gi eficient la multiplele provocäriçi ame-
nin!äri la adresa securitäfii intemalionale. Pânä attmci, reuniunea extraordinarã a Miniçtrilor
Apärárii din tärile membre NATO, programatã pentru l8-19 septembrie 2}}8,lalondra, este
proiectatä sä se concentreze pe transformare în cadrul unor discufii deschise, informale. pe
aceastã cale, se va face un pas înainte în pregãtirea deciziilor ce trmeazá a fi adoptate cu
ocazia Summit-ului aniversar din 2009.

Note
I , ê at the Royal United

O 
aBenda foreward,

2 Etape definite de Robert G. Bell, NATO's Assistant Secretary General for Defence Investment
from 1999-2003, în NATO's Transformation Scorecard, http://www.nato.int/doc¡/re-
view/2005/issue I /english/art3.html
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3 Art. 3, Bucharest Summit Declaration.
a Reuniunea de anul viitor va celebra 60 de ani de la crearea Alianfei çi va ft co-organizatá de

Franla çi Germania.
5 Art. 37, Declarafia Summit-ului de [a Bncuregti.
6 Art.9, Declarafia Summit-ului de la Bucureçti.
? "Considerám cá poten{ialul Consiliului NATO-Rusia (NRC) nu este pe deplin realizat çi

rámânem pregátili sä identificãm çi sã urmãrim oportunitäli pentnr actiuni comllne în format

27, reamintind principiul independenfei deciziilor çi acfiunilor NATO sau ale Rusiei", art. 28,

Declarafia Summit-ului de la Bucttreçti.
8 Membership Action Plan.
e "Am hotár'ât astäzi cä aceste state vor deveni membre ale NATO.", art.23,Declaralia Surnmit-

ului de la Bucureçti.
r0 "Natitrnile noastre sprijiná integritatea teritorialá, independen[a çi suveranitatea Armeniei,

Azerbaidjanului, Georgiei çi Republicii Moldova", art.43, Declaratia Summit-ului de la

Bucureçti.
ItArt. 25, Declarafia Summit-ului de la Bucureçti.
12 Partnership for Peace Programme.
ri Prima reuniune a miniçtrilor apãrãrii din färile membre NATO dupä Surnmit-ul de Bucureçti

a avnt loc pe 12-13 iunie 2008.
ra battlegroup

@:
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PE EFECTE ÎN ¡voUL CoNTEXT

OPERATIONAL
Generøl de brígadã prof, anìv. dr. Visøríon NEAGOE

Colonel drcl. Raclu UNGUREANa

1. Argument
Din analiza evolufiei mediului de securitate internalional dupä încheierea Rázboiului

Rece, rezttltã perspectiva continuärii procesului de globalizare, creçterii complexitäfii con-
fruntärilor asimetrice, acutizárii urmárilor modificärilor demografice gi de mediu, precum çi
posibilitatea apariliei unor noi zone de risc pe fondul existenlei statelor cu probleme de natmã
socialä, politicã sau economicã, a ascensiunii ideologiilor ftlndamentaliste çi nesolufionãrii
adecvate a nnor conflicte.

În aceste condilii, speoialiçtii militari examineazá,modul în care aceste evolulii ale medi-
ului de securitate se vor reflecta, în viitor, în concepfia de executare a operafiilor militare ale
Alianlei. Viziunea strategicä a NAIO elaboratá pentru o perspectiva de I 0- l5 ani examineazã
tendinlele actuale çi posibilitãlile de eficientizare a modului de aplicare a diferitelor compo-
nente ale puterii.

Scopul acesttri docttment este de a investiga noile abordäri conceptuale referitoare la o-
peraliile bazate pe efect în contextnl câmpului de lupta multidimensional, elementele ope-
rafionale esen{iale ale forfelor implicate çi se frnalizeazä cu o serie de abordári conceptuale
referitoare la misiunile çi obiectivele la care aceste forfe ar putea contribui, defrnite din pers-
pectiva operaliilor multinalionale întnrnite.

Concluziile rezultate din analiza principalelor conflicte dupá sfârçitul Räzboiulr.ri Rece
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au demonstrat o evolulie treptatá cátre aplicarea complexä çi multidimensionalá a puterii în

confiuntárile din lrak, Bosnia san Kosovo, nrmárindu-se cu preponderen!á producerea efecte-

lor dorite çi nu anihilarea sau distrugerea fizícá a obiectivelor, prin aceasta marcându-se trece-

rea la noul mod de abordare a confruntárii militare prin executarea operaliilor bazate pe efect.

Acest nou mod de ducere a räzboiului sebazeazá pe capabilitatea de proieclie a puterii

militare pentru combaterea inamicului în mod rapid, cuprinzätor, decisiv çi cu risc minim. O

astfel de transformare la nivelul strategiei çi oapabilitálilor militare este de înfeles, având în

vedere dezvoltarea fträ precedent a noilor tehnologii. S-au dezvoltat noi concepte carevízeazá

angajarea forlelor çi supravegherea în orice condilii meteo, ziua çi noaptea, managementul

întmnit al ac{iunilor de luptá, executarea loviturilor de înaltä precizie, atacul la joasá înäl{ime

çi alte capacitãfi care matenalizeazá o nouã abordare a rázboiului.

Aceste capacitäli fac posibilá trecerea de la conceplia de anihilare çi rázboi de uzurá la

un concept al operafiilor bazate pe efecte, carcvizeazáataçareadirectá a centrelor de gravi-

talie strategice, operative çi tactice ale inamicului. Principalele centre de gravitalie vizate în

aceastá nouä abordare a rázboiului ar include, în principiu: conducerea politico-rnilitarä, sis-

temul de comandá çi control, mecanismele interne de securitate, produclia de rázboi çi cate-

goriile de forle ale armatei urmárindu-se, astfel, anihilarea capacitálii inamiculr.ri de angajare

efectivá în luptä.

2. Noul mediu operafional
Mediul operalional cuprinde principalele elemente de valoare nalionalä corelate într-o

oonf,rguralie de sisteme care reprezintä, în fapt, principalele componente ale câmpului de luptä

multidirnensional într-o abordare cuprinzátoare multinalionalä çi întrunitá, O ierarhizare a im-
portanfei operafionale a acestora reprezintá o provocare pe care o supllnom disculiei planifr-

catorilor, astfel: l. Conducereapoliticá; 2. Economia; 3. Infrastructura; 4. ForleleArmate;5.
Populalia; 6, Transporturile; 7. Comunicaliile; 8. Aliantele.

În plus, mediul operalional actual se extinde în spaliile aerian, terestnt, maritim, spalial

çi include sistemele asociate acestora de pe poziçii ostile, amice sau neutre (politice, militare,

economice, sociale, de informafii, de infrastructurä, de naturäjuridicá etc.), care sunt relevante

pentru o anumitá operalie multinalionalá întrunitä. În mãsura în care vom în,telege acest mediu,

vom reuçi sápercepem dimensiunea acestuia, care depã4eçte cadrul strict al forlelor militare
gi celorlalte capabilitá1i de luptá ale adversarului din câmpul de luptá tradilional. Operafiile

militare actuale çi cele de perspectivá çi implicit cerinlele operafionale asociate acestora trebttie

sä beneficieze cle o abordare mult mai cuprinzätoare a tuturor sistemelor din mediul ope-

rafional, care prezintá relevanJã pentru îndeplinirea obiectivelor campaniei.

În aceastá abordare, sistemul reptezintáo grupare de eleurente relalionate funclional care

formeazä nn macrosistem complex. Prin urmare, meditrl operalional actual include ntt numai

forfele armate ale adversarului gi planul de angajare a acestora, ci çi sistemele interrelafionate

cu acestea care acfioneazä în câmpul de luptá multidimensional.
Înlelegerea mecanismelor interne ale acestor sisteme, modul lor de interacliune çi cum

evolueazä sistemul de relatii dintre acestea vor permite comandamentelor multinafionale în-
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trunite sä cunoascá mai bine în ce mãsurä acliunile individuale ale unui element din sistem pot
afecta celelalte elemente ale sistemului cu care acesta se relalioneazá,.

intre beneficiile acestui mod de abordare men{ionäm opbrtunitatea identificárii de cátre
statele majore a configura{iei operalionale, aposibilelor surse de la care pot fi obçintrte indicii
çi avertizäri privind intenliile çi acliunile inamicului, a punctelor decisive, a conexiunilor
dintre acestea çi a altor factori critici, care sä permitä planificatonrlor sä ia în considerafie un
set mai larg de opfiuni pentnt realizarea obiectivelor çi producerea efectelor dorite în condi]iile
angajárii unor resurse limitate.

Elaborarea unei imagini cât mai exacte a mediului operalional permite, de asemenea,
planifrcarea integratã a acliunilor tuturor instrumentelor de putere ale unei nafiuni çi dá posi-
bilitatea comandamentelor multinafionale întrunite sárealízeze un sistem de colaborare cn
celelalte elemente ale sistemului nalional de apárare, agenfii çi organiza{ii pentm coordonarea
acliunilor care srmt în afara sferei de responsabilitate a comandanhrlui forlei.

În acest context, planificarea trebuie sá aibá un caracter interactiv çi sä realizeze sin-
ctonizarea acliunilor prin prioritizarea efortului la eçaloanele operativ çi strategic. Executarea
operaliilor bazate pe efect implicä evaluarea çi anticiparea permanentá în dinamica desñçurärii
acliunilor de luptä a evoluliilor din teatru prin prisma obiectiwrlui de îndeplinit în scopul adap-
tárii permanente a planurilor de acliune la situafia operativä.

3. Elemente esenliale pentru planificarea
operaliilo r bazate p e efecte
Fostele abordäri doctrinare se concentrau pe atingerea obiectivului politic prin dez-

voltarea efectelor distrugátoare ale forlei militare. Aparilia unor adversari potenliali mult mai
diversifrcali care aplicä metodele specifice confruntärii asimetrice çi folosesc armament tot
mai modern cu ac{iune rapidä, care reduce timpul necesar pentnl averlizarcatimpurie, deter-
minä nevoia îmbunätä{irii procesului de decizie la niveltrl cornandanlilor unitälilor luptátoare,
adicä a capabilitäfilor de comandá çi control. Acestea trebuie sá permitã reaclia rapidã çi efi-
cientä într-o gamálargá çi flexibilä de opfiuni de ráspuns la viitoarele provocäri.

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul informaticii, care permit analizaçi decizia con-
comitentá, concurä larealizareaunei imagini cuprinzätoare astrpra situaliei çi permite acliunea
mLrltina{ionalá çi întrunitá prin realizarea unui proces de comandã-control, ale cärui elemente
snnt interoperabile çi sincronizate.

lntr-o abordare de ordin general, operafiile bazatepeefecte reprezintä un proces executat
pentru realizarea obiectivului sau efectului dorit la nivel strategic prin aplicarea sinergeticã,
mr.rltiplicatã çi concentratä a întregii game de capabilitäçi militare çi nemilitare la eçaloanele
tactice, operative si strategice.

Astfel, pentru executarea operaliilorbazatepe efecte, nu sunt necesare forfe numeroase,
ci mijloace care sá permitã preluarea controlului eficient asupra nnui numär cât mai mare de
sisteme ale inamictrlui de la eçaloanele taotic çi operativ, în scopul reducerii capacitá1ii aceshria
de ltrptä la nivel strategic.

Din analiza comparativä a operaliilor bazate pe finte, obiective çi efecte rezultä urmä-
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toarele elemente de esen{ä:
. Operaliile bazate pe linte vizeazá identificarea inamicului gi distnrgerea acestuia

prin concentrarea efortului pe efectele fizice la nivelul lintei fãrá restriclii referitoare

la factorul timp.
. Operaliile bazatepe obiective vizeazâîndeplinirea obiectivelor la toate nivelurile, cu

luarea în considerafie a relaliilor dintre acestea. Astfel, strategiile de la un nivel devin

obiective pentru eçaloanele subordonate acestuia. Nici în acest caz nu se stabilesc res-

triclii în privinla dinamicii acfiunilor de luptá çi reperelor de timp.
. Operaliile bazate pe efect:

- stabilesc o relalie de cauzalitato între acliuni çi efectele acestora;

- sunt concentrate pe producerea efectelor dorite de natr"rrä fizicá çi comporta-

mentalá în mod direct, indirect, complex (efect sinergetic), care se însumeazá

în timp çi se extind strccesiv la toate ptmctele çi legáturile sistemului;
- includ metodica operafiilor bazate pe linte çi obiective;

- presupun generarea unor modele analitice referitoare la inamic ca sistem çi la

potenlialele reaclii ale acestuia;

- se raporteazá strict la factorul timp.

Açadar, în esen!á, operafiile bazale pe efect constau în exploatarea în avantajul propriu

a wrlnerabilitáfilor de nahrrá militará, politicá, economicá çi de infrastmcturá ale adversarului,

prin angajarea întregului spectrn de capabilitäli concentrate pe situaJie çi pe deznodámânírl

dorit. Aceasta presrrpune dezvoltarea uneibaze de date cuprinzátoare despre adversar, forfele

proprii çi cele ale alialilor referitoare la capabilitáli, vulnerabilitáji critice, centre de gravitalie

etc.

La nivel politic, evahrarea opfiunilor în cazul execntãrii operafiilor bazate pe efect impune

analiza profr.mdä a implicafiilor deciziei adoptate. Astfel, trebuie evaluate reac\ia adversarttlni

în cazul aplicärii unor másrtri specifice, timpul necesar pentru producerea efectuhti dorit, care

sunt posibilele consecinle nedorite, care sunt variantele realiste posibile ce pot frfolosite pe

termen scurt pentm a se evita pe cât posibil subiectivismul la adoptarea cleciziei. În cele mai

multe caznri, la adoptarea deciziei, politicienii frtndamenteazâvarianta aleasá folosind scári

de valori subiective. De exemplu, ei apreciazâmai mult acele oplitrni prin care se obfin rezul-

tate decisive în termen foarte scurt.

Din pácate, este foarte dificil de evaluat efectele celei mai mari párfi a instrumentelor de

exercitare a puterii asupra adversarului, cum ar fi de exemplu presiunea politicá. Ipotezele

teoretice privind viitorul operafiilor bazale pe efecte indicá posibilitatea dezvoltärii unui set

de modele integrate caÍe aÍ putea ajuta Alianla sä-gi asigure obiectivele de securitate pe care

çi le-a propus , ftrá ca adversarul sá realizeze cä a fost influenfat.

Esenlialul, la abordarea bazatápe efecte, constä în înlelegerea modului în care acfiunile

afecleazá comportamentul adversarului. Gândirea bazatá pe efect implicá transpunerea in-

ten!iilor comandantului în acfiuni cu scopuri precise, apoi evaluarea rezultatelor acestora, in-

tenlionate çi neintenlionate, planificate în scopul raalizárü obiectivelor çi efectelor dorite.

Aceastá abordare specificá procesului de planificare a operaliilor b azate pe efect pennite o mai

bunä integrare a tutttror componentelor sistemului nalional de apärare, astfel:
. Aclitrni comune de naturá diplomaticá, economicá, rnilitará çi informalionalá pentru

atingerea obiectivelor operative çi strategice.
. Planificarea, analiza gi evaluarea implicaliilor aclir,rnilor întreprinse în sensul efec-
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telor produse asupra adversarului.

. Analiza efectelor dorite çi celor nepreconizate.

. Înlelegerea implicaliilor çi consecinlelor efectelor în timp.
'Adaptarea continuä a planurilor çi acliunilor la realitatea câmpului de luptä.

Putem, açadar, vorbi de o adeváratá nouá metodologie de planificare a operaliilor bazate
pe efect, care sá permitá comandanlilor gi statelor majore sä examineze conexiunile de naturá
condi{ionalá çi cauzalä prin care actiunile sunt orientate cátre obiective. în acest sens, capa-
citatea de a integra dinamic capabilitãlile cinetice çi non-cinetice într-un anumit timp çl sp{iu
în condiliile înJelegerii relafiei {intä-efect la toate eçaloanele de comandá ..p.""inà un
dezider at pentru planifrcatori r.

4 . Implic a\i i l e e x e cut ár ä op er {älor b azate p e e fe cte
Aça dupä cum reztltádin consideraliile de mai sus çi din studiul documentaliei în dome-

niu, se pare cä, în prezent, nu existá o bazáatalilicácoerentá çi acceptatã pe plan internalional
pentrtt analiza operatiilor bazate pe efecte. Considerãm cä ar prezentaun interes deosebit dez-
voltarea conceptualã a urmätoarelor aspecte de esen!ä:

' Instrttmente pentrtt evaluarea dimensiunii çi impactului problemelor potenfiale
asupra securitálii nalionale.

'Modele care pot furniza inclicii referitoare la dimensiunea temporalä a problemelor,
. Metode de evaluare a voinlei nafionale.

^ 'Modalitäli prin care se poate obline çi evalua superioritatea în domeniul decizional,
În plus, trebuie luat în consideralie impáctul putemìc pe care-l prodr.rce conceplia ope-

ralillotbazate pe efecte asupra altora care vizeazá angajarearapidä çi dècisivá a forçeloi. evèm
în vedere fapttrl cä, nu factorul timp reprezintá elementul central, ci armonizarea temporalá
pentru producerea la momentul potrivit a frecãrui efect, oeea ce intrá chiar într-o anume con-
tradicfie cu conceplia de acliune rapidä.

Acest fapt va atrage dupä sine çi o nouá abordare a relafiilor de comandã-control çi într-
ttn sens mai larg va produce schimbári în procesul de decizie politico-militará în situafii de
crtzá. La nivel politic se preferä o anumitá flexibilitate a abordárilor pe timpul orizei påntm
aplicarea ansamblului de acliuni de diplornalie coercitivä împotriva adversarului, çi nu un
plan fix care sä limiteze variantele de acfiune.

Açadar, çi din acest punct de vedere, la debuttrl secolului 27 avemde a face cu un norr
rnod de gândire çi un nou mod de contracarare a acliunilor impredictibile ale unor adversari
tot mai abili cu care ne-am putea confrunta în viitor. Considerám deci, cá mecanismele care
au funclionat pe timpul conflictului din Irak gi care au asigurat victoria forfelor Coaliliei multi-
naJionale, probabil nu vor mai fi efrciente în viitoml câmp de luptá multidimensional din se-
colul 2l . Aceasta fie çi nunai datoritä faptului cä potenlialii adversari vor penetra din ce în
ce mai mult sistemele de control ale armelor de distrugere în masã çi ar putea intra în posesia
tunora dintre acestea r.rlterior, trecând la ameninlarea rmor state.

Succesul demersurilor diplomatice în perspectiva unui mediu strategic deosebit de com-
plex presupune ca decidenfii politici sá aibä la dispozilie o gamä de opliuni care sä permitá
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convingerea sau constrângerea potenlialului adversar sá nu declançeze acfiuni ostile. Mergând

cu previziunile mai departe pot fi imaginate modele prin care sä se realizeze integtarea

efectelor din sfera fizicá çi cognitivä prin care naliunile sá-çi realizeze obiectivele de securitate

ñrá ca adversarul sá conçtientizeze cá a fost inflr'renfat în acest sens'

Acest lrrcru poate flr posibil în mäsura în care, în perspectiva anilor 201012020, dez-

voltarea în domeniul tehnologiei informaliei va permite desfãçtuarea concomitentá a proce-

selor de analizáçi decizie în condijiile realizáräunei irnagini cuprinzätoare a situaliei. Aceasta

va asigura condigiile pentru desñçurarea acliunilor întmnite çi multinalionale printr-ttn sistem

de comandá-control coordonat çi sincronizat, care sä exploateze avantajele proprii (elementele

proprii de for!á çi vulnerabilitãlile adversarului de naturá militarä, politicá, economicá çi de

infrastructurã.) prin angajarea întregului spectm de capabilitáli proprii çi concentrarea acestora

pe sitnafie çi lelul dorit, ceea ce reprezintä, în fapt, operafiile bazate pe efecte.

Aceasta înseamnä cá, la nivelul teatrului de operatiuni militare, trebuie integrate

tehnologiile çi aplicafiile în sprijinul analizei çi deciziei pentru:
. Dezvoltarea unei baze de date cuprinzätoare despre adversar, fo4e proprii, aliali çi

mediul operafional: capabilitäli / vulnerabilitá1i critice, centre de gravitalie çi analiza

punctelor decisive.
. Facilitarea planificärii interactive a campaniei bazate pe efecte în context mttlti-

na{ional çi întmnit.
. Sprijinul execuliei prin sincronizarea acliunilor, monitorizarea bátäliei, prioritizarea

efortului la eçaloanele operativ çi strategic.
. Evaluarea çi previziunea dinamicá referitoare la scopul dorit prin analizarearapidá

a acestnia în dinamica desfãçurárii ac{iunilor de luptá, ceea ce faciliteazá revederea

oportuná a planului.
. O abordare cuprinzätoare a mecanismelor care gvvemeazá operaliile bazate pe

efect indicá faptul cá acfiunile determinä efectele, iar mecanismul este determinat de

relalia între acestea çi intenfia comandantului, astfel:

DACÅ (x; ac{Íune) ATUNCI (y; efect) DEOARECE (a, b,...; mecanism)

Pebazaacestor consideralii teoretice putem încerca elaborarea unui studiu de caz referitor

la Operafia ALLIED FORCE care este consideratä una din primele experimente ale noului

mod de abordare a operafiilor, astfel:
. Efectul final dorit: Miloçevici sä se confonneze condiliilor solicitate de NATO.
. Efectul militar l: Asigurarea libertáçii de acliune a forfelor proprii, concomitent cu

redl.rcerea posibilitálilor de comandá-control gi de suport logistic ale forfelor sârbe

prin:
- atacuri aeriene asupra {intelor de importançá strategicá;

- atacuri aeriene asupra forlelor din câmpul de þtä;
- atacuri aeriene asupra sistemului nalional de comandá-control;
- atacuri aeriene asupra fintelor militare çi industriale;
- atacuri asupra elementelor de infrastructurá;
- atacttri asupra sistemului de alimentare ctt energie electricä.

. Efectul militar 2: Sprijinul aerian al acfiunilor albanezilor kosovari.

. Efectul militar 3: Constituirea çi angajarea unei forfe de stabilizare a NAIO.

@:
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'Efectrrl economic: Reducerea capacitá¡ü de produclie de rãzboi çi de sus{inere a
fortelor sârbe prin sanc{iuni economice.

' Efectul diplomatic: Realizarea solidaritä1ii internafionale fa!ä de aclir.rnile NATO çi
implicarea diplomaticä a Rusiei.

5. Concluzii
Rezultä cä, operaliile bazate pe efecte reprezintá, în fapt, o componentá esenlialá a pro-

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

Ca urmare, la debutul secolului 2l este necesarä o nouä abordare a confruntárii militare
pentru contracaÍatea actttalelor amenin!äri cu un accentualcaracter irnprevizibil la adresa se-
curitälii internafionale çi se pare cã exeoutarea operaliilor bazare pe efeõt va ocupa un loc cen-
tral în cadml acestei provocäri. Aceasta va impune speoialiçtilor militari sä gândeascä diferit
modalitatea de execntare a operafiilor militare în viitor2,

Previziunile referitoare la viìtoarele confruntãri militare indicã faptul cä viitorul teatru cle
opera{iuni militare va aráta diferit fafä de cel clin timpul conflictelor din Afganistan gi Irak.
Potenfialii adversari ar putea sä aibä în viitor acces la o gamã largá de arme de distrugere în
masä. Toate metodele de aplicare a forlei vor trebui angajate, inclusiv presitrnea diplomaticá,
acliunile judiciare, constrângerea militará, impunerea legii, operafir-rnile sub acoperìre, sancti-
unile frnanciare, economice etc.

Schimbärile în mediul de securitate din ultima decadá indicä creçterea ponderii
amenin!ärilor din interionrl statelor çi a celor asimetrice, în detrimentul oelor tradilionale care
au determinat rãzboaie convenfionale între state. În prezent, rezolvarea problemelor complexe
de securitate necesitä o profirndã înlelegere a dinamicii conflictelor çi transformãrilor socio-
politice, care au condus la o reevaluare a rolului, funcJiilor çi utilitálii puterii militare.

Distrugerea forJelor inamice nn va mai reprezenta principala prioritate în cadrul con-
flictelo¡ ci se va apela la acfiuni mult mai subtile pentru asignrarea victoriei, prin influen]area
modului de perceptie, de gândire çi de acliune în rândul populaliei. Este de la sine înleles cä,
pentru aceasta, este nevoie de un nou tip de militar, care sá fie nu numai un "tehno-luptátor',,
ci un militar care înfelege rolul complex pe care-l joacã în mecanismul de seouritate.

Principalele schimbári identiftcate în abordãrile propuse în cadml acestui material çi deter-
nrinate de problemele complexe de securitate previzibile vor influen{a inevitabil percep}ia
tradilionalá asr"rpra puterii çi vor detennina unele schimbäri, în concordanfä ou arhitecturu op"-
ralionalá de la debutul secolului XXI.

Astfel, se poate constata tendinla generalä de evitare a confruntärilor militare care pre-
strpun angajarea directá a forJelor prin identificarea unor cursuri de acliune care sã permitä
atingerea obiectivelor strategice prin acliuni direcfionate pe efect gi orientate pe vuinerabi-
litãfile critice ale adversarului, ceea ce va determina aparilia unei noi provocäri Ia care trebuie
sá se adapteze organiza{iile militare: definirea adversarului.

Dacä, în trecut, analiza inamicului reprezenta o componentá de rutinã a procesglui de
planif,rcare operafionalá, acesta fiind clar defrnit, anticipäm aparilia unor ameninläri asimetrice
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din partea unor adversari evaziví,greu de identificat. Ponderea misiunilor încredinlate fo(elor
militare în documentele de planificare pentru distrugerea çi înfrângerea inamicului se va

diminga în detrimentul acfiunilor cu efecte socio-politice, care implicá desfãçurarea în prea-

labil a unui proces complex de analízâpentru o foarte buná înlelegere a situatiei înainte de a

adopta decizii çi de a acliona.

În concluzie, în acest material am încercat prezentarea unei perceplii a viitomlui în care

conducerea militarä trebuie sä fïe în mäsurä sä îndeplineascá rapid gi decisiv obiectivele

politice, fãrä a risca pierderi nmane importante satr pagube colaterale nedorite. Componentele

tehnologice, sistemice çi operalionale ale acestui nou mod de ducere a räzboiului trebuie asi-

rnilate de nafiunile care doresc sá beneficieze de avantajele acestei noi abordári în care trebuie

sä sc dezvolte, în principal, potenfialul aclional.
O etapá importantá în îndeplinirea acestui obiectiv va consta în stabilirea clarã a rolului

çi loculuri forfelor armate, în concordanfá cu posibilitálile fiecárei natiuni de a transptrne ce-

rinlele operalionale pentru executarea operaliilor bazate pe efecte în strttctura de for{e care

sã permitä suportul întregii game de misiuni ale Alianlei, utilizarea for{ei letale çi neletale,

economia de forfe çi angajarea cuprinzätoare a inamicului.
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OPERATIILE B'AZATE PE EFECTE.
IMPLICATII ÎN PT,MUIFICAREA SI
unsrÄSURAREA ACTTUNTLoR DE
COMBATERE A TERORISMULUI

General deflotilã. ueríanã dr. Ion-Aurel STANCIU

A securitate aotual al !órii noastre çi dezvoltareaprevizibilá a

/t -militare ce lin de domeniul securitä1ii pe oontinent çi în

-Cf, á faptul cá se va înregistra, probabil, o scädere a nurnãrultti

de stári oonflictuale grave de naturã militarä, se vor diminua riscurile çi amenin!árile de ordin

militar çi cä va creçte, probabil în egalä másurä, numárul amenin{árilor de naturä asimetricä,

diversitatea çi irnposibilitatea de prevedere a aoestora'

Posibilitatea demonstratä a refelelor teroriste de a r,rtiliza tehnologiile modeme împotriva

statului de drept çi a populaliei paçnice au determinat adrninistra{iile statale sá otganizeze

rázboiul global contra terorismului.
Dupä anul 2001, confmntate cu generalizarea çi permanentizarea amenin!ärii (aoesta

fiind un obiectiv strategio al terorismului), statele au decis sä se adapteze conceptual, structural

çi acfional la noile realitáli.
Dezvoltarea tehnologicä çi generalizarea sistemului de utilizare pe scará largá a lecçiilor

înväJate au determinat aparilia unor noi modalitáli de a utiliza forlele çi de a experimenta noi

conoeplii în planificarea operaiiilor.
Räzboiul modem nu mai vizeazá distrugerea totalá a adversarului, nici cucerirea sau

alipirea de teritorii aparlinând altor state, Räzboiul modern încearoá sã evite epvrzarea

resurselor naliunii învinse din cauza problemelor ulterioare extrem de difrcile pentru învingá-

tori. În gtiinla çi arta militará çi-au fãcut aparilia o serie de concepte, mai mult sau mai pulin

cn caracter de noutate, printre care çi cel de OperalieBazatá pe Efecte (EBAOX'

Din punct de vedere al conlinutului, EBAO nu este un concept nou. Elemente ale acestuia

au fost folosite de-a lungul secolelor, materializate în blocade, asedii, actiuni de evitare a con-

tachrlui direct çi de îngelare, ac{iuni de cercetare çi alte metode care nu au presuplts numai con-

fruntarea artrrratá. Chiar çi conceptul de ,,rãzboi al întregului popor" conlinea unele elemente

specifice acestui conoept,

Definilie
EBAO este definit ca fiind un complex de acliuni coordonate çi direclionate în

scopgl modelárii/transformárii într-un mod favorabil al comportamentului aliafilor, in-
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amicilor çi neutrilor pe timp de pace, în situafii de crizá çi la rázboi, precum çi atingerii
unei stäri de finalitate.

Aceste acliuni pot include atât pe cele distructive cât çi pe cele de altá naturä, din spectrul
acJiunilor militare, sau din afara acestuia.

Aceastä defini{ie scoate în eviden}á urmätoarele aspecte:
- acliunile nu au caracter exclusiv distmctiv, EBAO pot h consideÍate cafiind perma-

nente, declan$ate pe timpul stärii de pace, continuate la cnzá çi räzboi, chiár çi pe
timpul perioadei post-conflict. De asemenea, pot fi incluse în aceastä categorie dì-
mersurile politice, diplomatice çi economice, dar çi ac{iunile militare, coórdonate
global;

- prin EBAO se urmäreçte atât comportamentul inamicului, dar çi a aliafilor, partene-
rilor çi neutrilor;

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

Folosirea acestui element de planificare prezinlámai multe avantaje, çi anume: este mä-
surabil çi aplicabil în întregul spectnt al artei militare, de la nivel tactiõ la nivel strategic, iar
obiectiwrl final trebuie stabilit în termeni politici, diplomatici, economici çi militari, oferind
astfel un ,,limbaj comlm" pentru cei implicafi în punerea în aplicare.

Definifia NATO este cuprinsã în Directiva de Politicä Generalä a Aliantei: ,¡BAO ru-
mãreçte o abordare a operaliilor prin prisma aplicärii coerente çi multidisciplinare a diferitelor
instrumente ale Alianfei pentru a crea efecte care vor asigura obçinerea rezultatului scontat,,.

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

sã lupte, anihilarea voinlei acestuia de a lupta çi oblinerea efectelor politice urmárite.
Determinarea din timp a efectelor acliunilor militare, desfãçurarea de aoliuni întnrnite çi

interagenlii pentru exploatarea avantajelor tehnologice çi obfinerea efectelor scontate, maxi-
mizarea impactului forlelor speciale de dimensiuni mici, constituie alte scopuri ale acestui tip
de operalii.

Tehnologia de ultimá genera{ie, planifrcarea amánun}itä a operaliilor militare - prin iden-
tificarea stãrii de finalitate - çi determinarea efectelor scontate caie sä asigure atingeråa respec-
tivei stãri de finalitate, permit desfãçrrarea unor acliuni militare çi nemiútare al cäror obieitiv
sã nu fie uztlra sau anihila-rea inamicului, ci controlul aceshria, cu minimalizarea pierderilor
în rândul trupelor proprii. ln asemenea mod se creeazáinamicului perceplia cá estå de prisos
sä opuná rezisten|á çi sá lupte, acliune cel pulin tot atât de eficientä ou çi "li.inateaftzicá 

a
acestuia.

Pentru a atinge obiective politice limitate prin utilizarea forlei armate, punchrl cheie îl
constituie ob{inerea efectelor dorite la nivel politic çi nu uztrra, extenuarea sau anihilarea
adversamlui prin intermediul unor distrugeri masive,

EBAO sebazeazápe rclalia cauzä_ efect, prin care se urmäreçte concentrarea eforhuilor
împotriva instrtrmentelor de putere a potenlialilor adversari çi având carezultatreducerea efi-
cacitá1ii acestora în schimbul angajärilor masive de for,te. Douá cerinfe devin astfel o necesitate
permanentä în planificarea acfiunilor militare de nivel strategic, çi anume: determinarea tim-
purie a efectelor pe care actiunile militare le vor produce çi luarea în considerare a îndeplinirii
hrturor obiectivelor propuse.
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Comandanfii structurilor de fo4e angajate în operalii vor elabora çi pune în aplicare pla-

nuri çare sá exploateze avantajele tehnologice çi capabilitälile acestor structuri de a acfiona in-

tegrat, întrunit çi interagenlie, la nivehrl diferitelor arme, categorii de forle, structttri çi agenfii

pentru a obline efectele scontate.

Folosirea tehnologiilor moderne çi a capabilitálilor de operare în refea, superioritatea or-

ganizatoricä gi operationalá de planificare çi conducere a operafiilorbazate pe efecte vor per-

mite maximizareaimpactului unor forfe militare limitate numeric, de nivel tactic, care pot

îndeplini astfel misiuni de valoare strategicä.

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

strategicá a NAIO aprobatá la Sumrnihrl de la Washington din aprilie 1999 cuprinde principiile

strategiei Alianlei, misiunile forlelor sale militare, liniile directoare pentru pozilia acestora, cãt

çi caracteristicile forlelor sale conventionale çi nucleare.

Summitul de la Praga din noiembrie2002 a adáugat noi mäsuri menite a optimiza efica-

citatea çi efrcienla Alianfei: angajamentul capabilitáfilor; crearea Forlei de Räspuns a NATO

çi modificarea structurii de comandä a acesteia. Toate aceste másuri sttnt în cttrs de aplicare

prin adoptarea unei strategii adecvate, bazatepe concepte doctrinare (strategice, operative çi

tactice) specifice, care sä producä o relalie asimetricá cu inamicul. Aparifia noliunilor çi con-

ceptelor de transformare, initial la Summit-ul NATO de la Praga, reafirmate çi mult mai bine

conturate la Summit-ul de la Istambul, a constituit motorul declançárii çi desfãçurárii proce-

selor de transformare atât la nivelul Alianlei, cât çi în cadrul !ärilor membre'

În cadnrl summitului s-a lansat ideea,, Operalülor Bazate pe Efecte". Conceptul se aflá

în centrul preocupärilorAlianfei, unde srmt în curs de desfãçurare grupuri de lucru çi analize

aproflindate pentru defînirea, aplicarea çi impactul acestui concept asupra organizafiei.

Un exemplu de operaJie unde putern identifica elementele pe care le-am ana\zat pàná

acum este ,,Opera{ia Active Endeavour - OAE" , care se desfãçoarä în Marea Mediteraná çi

are ca obiectiv combaterea terorismului (CT).

Cheia succesului acestei opera{ii o constituie îmbunátäJirea rnodului de acces çi diftrzare

a informajilor la çi de la stmcturile abilitate din {árile riverane, çi alfi,,actori" guvemamentali

sau neguvemamentali.
Misiune deosebit de complexä, OAE oferá un exemplu foarte bun de operafie planificatá

çi desfãçuratä prin prisma efectelor.

Pe mãsura atragerii altor,,actori", cnm sunt !árile riverane membre ale Dialogului Medi-

teranean, operalia creçte în complexitate çi în eficien!ä.
Din punct de vedere al combaterii terorismului, principalele efectele directc çi indirecte

ale OAE sunt: blocarea./descurajarea activitáfilor ilegale; colectarea de date çi infonnafii care

pot fr conexate cu operaJiile terestre de CT; dezvoltarea cooperárii maritime çi prin aceasta în-

tärirea stabilitälii regionale; testarea çi evaluarea SOP-urilor pentru opera{ii navale de CT çi

a celor de securitate navalá.
lmpusá de contextul strategic în care ne afläm gi acfionám, pentru NATO transformarea

nu este doar un slogan sau o opliune oarecare. În opinia specialiçtilor NATO çi din experienla

operafiilor desfãçurate de Alian!á, definirea stárii de finalitate pentru o anumitá opera{ie este

considerat ca fiind cel mai dificil demers în procesul de decizie.
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Conform documentelor NAIO, principiile çi procedurile specifrce EBAO vor fi experi-

mentate çi verificare îndeosebi de cätre vârful de lance al Alianlei - Forfa de Räsprrns a NAIO
(NRF).

Dezvoltarea conceptului
în Armata României
În AO a fost abordat gi menfionat pentru prima

datä în mâniei. în prezent, conceptul este shráiat la
nivelul lusiv prin lucräri personale.

În Legea de organizare çi ftinclionare a MAp, la- art. 4.se prËvede cä ,,Ministenrl Apárärii
coopereazä, pentru îndeplinirea atribu{iilor sale, cu celelalte ministere çi organe ale adminis-
trafiei publice centrale de specialitate, cu autoritäli ale administrafiei publicé locale, autoritáti
administrative autonome, organizafii negnvemamentale, operatori economici, cu structurile
politico-militare gi de conducere militarä ale altor state, precum çi ale organizafiilor inter-
nafionale la care România este parte."

Principiile care guvemeazá EBAO sunt urmátoarele:
- concentrarea pe starea de finalitate;
- considerarea spaliului de angajare3 drept un sistem în care elernentele inamicului,

cele ale forlelor proprii çi cele neutre aclioneazápentru a produce efecte;
- analizarea sistemului pentru a înlelege problema çi relafiile dintre acliuni çi efecte;
- armonizarea contribuf iei diferitelor instmmente care aclioneazá,;
- evaluarea çi corectarea pennanentã, efectivä, continuä a acliunilor.

Constituie o necesitate stringentã adoptarea çi utilizarea acest concept, îndeosebi pentnr
operalii CT.

Acliunile çreeazá, ltn efect fizic direct care produce la rândul säu o succesiune (cascadã)
de efecte indirecte fizice çi/sau psihologice. Cele douá cascade, fizicä çi psiÀologicá,
firnclioneazä diferit:

- cascada efectelor fizice func{ioneazá,pe principiul dominouh.ri; s-ar putea sä nu
ctlnoaçtem scopul complet a ceea ce am pus în miçcare, dar putem urmäri precis
acliuni cauzá-efect;

- efectele psihologice se propagä diferit çi sunt mai greu de cuantificat; rnai mult chiar,
aceastä cascadá a efectelor psihologice indirecte poate h produsá de o acliune directä
satr de cátre oricare clintre efectele indirecte succesive.

Aceste cascade vor fi influenlate/transformate de fiecare acliune care este observatã/re-
sirnlitá în mod intenlionat sau neintenlionat, indiferent dacá este vorba de domeni¡l politic,
cliplomatic, economic sau militar sau de nivelul la care se desfãçoarä, tactic, operativ, stìategic
sau g^eostrategic, iar efectele se vor propaga rapid pe toatá durata existenlei interacfiunii.

In aceastä situafie interacfir.rnile sr"rnt çi mai mult extrapolate, ca urmare a intrãrii în scenã
a celorlalli actori nafionali çi multiplicate la numãrul acestora.

In astfel de operalii efectul de cascadä include interrelalionãrile ce pot apãrea de la Lrn
partener la altul, fìecare dintre ele tinzând sá genereze cascadä în toate direcliile, inclusiv în
sensul nedorit de iniliator (pentm exemplifîcare, operalia din Irak a avut un efect benefic pen-
tru americani, când mai multe state çi-au manifestat dorinta de participare în coalifie, dar, pe
de altá parte, acliunile post-conflict au generat exacerbarea miçcärii subversive çi cu caracter
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terorist, unele generând efecte precum retragerea spaniolilor çi ulterior a italienilor din ope-

ratie).

EBAO în acliunile
de combatere a terorismului
Situaliile de cnzáçi evoluliile pe plan global din ultimul deceniu au pus în eviden{ä peri-

colele semnificative la adresa mediului de securitate, pe care majoritatea nafiunilor le resimt

în aceastä perioadä de tranzi[ie a structurilor çi abordárilor de dupä Rázboiul Recc. Incon-

testabil, cel mai mare pericol apárr,rt în mediul intema{ional este terorismnl internafional' Peri-

colul acestei amenin!äri a fost demonstrat în mod evident de atacurile teroriste din l1 septembrie

2001, în New York çi Washington, în urma cärora Statele Unite çi partenerii de coalilie se

confruntá acum çLr amploarea fenomenului în campania lor globalá împotriva terorismului'

Terorismul reprezintá o negare radicalä a normelor, principiilor çi valorilor, o ameninlare

severä la adresa securitálii nalionale a statelor, precum çi o provocare majorá în planul stabi-

litálii internafionale, cu efecte negative asupra întregului sistcm mondial.

În acest context, este importantä încercarea de a examina relevanla noului concept çi a

capabilitálilor EBAO în lupta împotriva terorismului internalional, cn referire specificä la

fenomcnul actual al terorismului manifestat de organizaliile reprezentative ale radicalismului

islamic çi relelele lor de conducere.

Acest demers este necesar deoarece este evident cá aceste organiza!ä, în planifrcarea

aclir.rnilor proprii, îçi propun obiective çi atacuri care au antrmite efecte cu impact în situafia

de securitate care sä le serveascá propriilor interese'

În acest sens, exemplificäm unele elemente ale conceptului EBAO folosite de gmpurile

teroriste, astfel:
- precizie çi surprindere: gnrpurile mici de insurgenfi sunt aproape imposibil de detec-

tat çi neutralizat, în special când ele ocolesc formaliunile militare çi atacá pe ascuns

obiective importante; atacuri de amploare micä, cu scopuri precise çi coordonare în

timp pot genera o multitudine de situalii destabilizatoare în sistemul social; spre

exempltr, în Irak câmpurile petroliere din nord atr devenit aproape inutilizabile în

urma sabotajelor, situalie care a generat probleme administrative çi sociale complexe,

în timp ce, pentru insurgenfi, nu s-au constatat decât pierderi minime.

- destabilizare statalá çi administrativá permanentá: organizaliile teroriste planif,rcá çi

desñçoarä acliuni care au ca efect destabilizarea serviciilor sociale debazá; condu-

cerea statalá devine izolatá datoritá irnposibilitálii sale de a rezolva problemele

politice çi economice ale populaliei; atacurile teroriste din Spania çi Marea Britanie

au avut asemenea scoPuri.
- manifestarea apartenenJei primare: un obiectiv primordial pentru instrrgenli este di-

vizarea populatiei pe criterii de apartenen!á, din punct de vedere etnic, religios, tribal

etc, nerealizarea aspiraliilor grupurilor cn interese divergente, de cätre sistemul statal

çi administrativ, având ca efect reorientarea încrederii cátre organízaliile paramilitare

insurgente çi sprijinirea acliunilor acestora; acliunile cu caracter terorist din Irak çi
Afganistan ilustreazä perfect acest lucru.

Existenla unor elemente ale conceptului EBAO în planificarea acfiunilor de cãtre orga-

nizafiile teroriste impune, ca unicá reaclie eficientä, aplicarea r,rnei strategii de contracarare çi

@-
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rnai dezvoltate,bazate pe efecte, cu un nivel mai înalt de integrare a tl,rttror,jucãtorilor', im-
plicafi.

Profundele implicafii ale efrcienlei EBAO, fa1á de principiile räzboiului convenlional, au
fost demonstrute în faza inilialä a ocupatiei convenlionale a lrakului, în räzboigl din 2003.
Acest rázboi a fost descris de reprezentantii militari ai Statelor Unite ca o campanie bazatápe
efecte, în mare parte psihologice, fiind folosit termenul de ,,shock and awe" (loveçte çi
copleçeçte).

Totuçi, una din probleme pare a fi neacceptarea sau incapacitatea multora de a concepe
rãzboiul ca ceva dincolo de un fenomen pur fizic çi distructiv, care opune o for!ã în faça alteia
çi care de fapt a fost pâná în prezeîtnatura acestuia.

Abilitatea de a manevra un adversar çi a aplica o tacticá cu un grad mare de uzurá pe
câmpul de luptã este complet inutilä çi irelevantá când se referá la o confruntare cu o reçLa
teroristã globalá condttsä ideologic de o religie cu altä scará, avalorilor, aça cum este de pildä
Al-Qaeda.

Conceptul EBAO nttsebazeazú"pe asemenea mijloace frzice limitate. ln esenla sa EBAO
se referã la percepliile inteligenfei çi dimensiunile cognitive despre sitr-ra]ia realã a adversam-
lui, fãrä referiri la niciun aspect privind inferioritatea sau superioritateafizicásau militará,

În cadrul termenului "shock and awe" nici un aspect al òampaniei de coali{ie din Irak nu
poate fi comparat cu efectele psihologice devastatoare ale atacurilor teroriste din New york
çi Washington din 2001, asupra americanilor. Aceste atacuri diferenliazáAl-eaeda de oricare
altá organiza[ie teroristá prin abilitatea demonstratá de a concepe çi a planifica, clinamic în timp
çi spalin, situalii de cnzá, carc,prin efectele în cascadã apárute, uo prod,rr o teroare emolionaù
care a depáçit de departe suma efectelor actelor indiviúrale luate separat.

Sincronizarea în timp a atacurilor, pentru a coincide cu o orá de vfuf aciclului media in-
ternalional, este o altá clovadä cã s-a acordat atenfie efectelor cognitive çi informafionale,iar
starea de finalitate a acestor atacuri a fost în primul rând mediatizarea la nivel globai çi nu sim-
pla producere de distrugeri fizice.

Putem afirma cã planiflrcatorii teroriçti nn sunt nebnni, ci dimpotrivá, indivizi extrem cle
inteligenfi, talentali çi foarte imaginativi, care înleleg foarte bine natura psihologicä çi emolio-
nalä fundamentalá" a spaliului de luptá.

Evenimentele din 1 I septembrie demonstre azá, clar abilitatea acestora de a conceptualiza
çi prevedea al doilea çi al treilea val de efecte care poate reanltaîn urma acliunilor lor. Deçi în
realitate motivalia çi obiectiwl real al teroriçtilor a fost captareaatenfiei majoritälii analiçtilor
çi comentatorilor, obiectivul anuntat a fost eliminareaprezenfei forfelor Statelor Unite înArabia
Sauditä, obiectiv care în realitate nu avea o valoare prea mare penhu acegtia.

Planificarea EBAO în acliunile
de combatere a terorismului
Determinarea çi evaluarea efectelor este un element-cheie în planificarea acliunilor con-

trateroriste, deoarece planifÏcarea bazatá,pe efecte este focalizatápe rezultate çi examineazä
în detaliu çi în timp efectele directe çi indirecte ale acliunilor propuse în cadml cursnrilor de
acliune adoptate çi determinä cele mai bune mijloace necesare pentm realizarea efectelor pro-
puse.
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Acest tip de planificare asigurá potenJialul necesar pentru conducerea oportuná a operu-

liilor, ctr economie de resurse, cu mai puline pagube colaterale çi mai pufine pierderi. Avantajul

în astfel de cazuri provine din abilitatea de a sesiza impachrl global al opera{iilor'. De asemenea,

permite oblinerea rezultatelor sau efectelor dorite cu mai putine resurse consumate.

Totugi, în cadrul planificärii bazatepe efecte sunt necesare schimbäri substanfiale în pro-

cesul de pregätire çi instruclie, îmbunätálirea metodelor de evaluare, noi cunoçtinfe çi

adoptarea de noi instrumente în actul managerial pentru creçterea capacitá1ii comandanlilor

de a în{elege çi conduce operaliunile contrateroriste.

Abordarea bazatá pe efecte stabileçte ce acliuni trebuie întreprinse împotriva sistemelor

adversarului în vederea creárii de efecte specifice care sá contribuie direct la obfinerea rezul-

tatelor dorite.
Aceste acliuni stmt concretizaleînmodificarea Planului de Operafii çi în ordinele trans-

mise subordona{ilor.
Planul de operalii se modificä p ebaza eyaluárii efectelor çi inpactului asttpra inamicului.

Respectiva evaltrare valideazá operafiile curente, influenleazá operaliile viitoare cu orizont

de 48-72 de ore çi chiar çi planurile viitoare.
La planificar ea operaliilor prin prisma efectelor sr.rnt evidenliate urmátoarele aspecte:

- etapele de planificare (analizamisiunii, dezvoltarea cttrsttrilor de acliune etc.) rámân

aceleaçi conform GOP-ului4 ;

- folosind capabilitälile de operare în reJele, planificarea permite integrarea pe orizon-

taládalr çi pe verticalá, în special cu lideri-cheie, permite reducerea contactelor fizice

(personale) çi folosirea pe scará largáacelor virtuale, prin e-mail çi VTC, precum çi
o mai bunä înlelegere din partea tltturor participantilor;

- planificarea întnuritä permite trecerea de la lucm în paralel, pe mai multe eçaloane, la

lucrul integrat, unde categoriile de forle utilizate îçi aduc propria contribulie la plan;

- se reduce numárul de FRAGO cátre strttcturile subordonate.

Pe durata planificárii operaliei contrateroriste, comandantul acliunii acordä o aten{ie spe-

cialä pregátirii informative a ariei de interes, elaborãrii çi aprobárii deciziei çi executárii de

antrenamente.
Pregátirea informativä a ariei de interes este un proces complex, sistematic çi continuu

de analizá a amenin!ärilor çi mediului din aria de interes. Acest proces începe pe timpul

analizei misiunii, continuá pe toatá durata planihcárii çi are în vedere: definirea mediului de

confruntare, descrierea efectelor mediului de confntntare, evaluarea amenin!ärilor çi deter-

minarea crrsultri acliunii entitáfii teroriste.
Planificarea bazatá pe efecte a operaliilor contrateroriste presupune o foarte strânsá çi

permanentã interacliune cu informaliile militare bazate pe efecte, chiar dacá, inilial, coman-

dantul acliunii dispune de obazá de date suficient de dezvoltatá pentru a inilia procesul de

planificare.

Lupta împotriva relelelor
teroriste internalionale
Ataourile teroriste care au loc în teatrele de operalii din Irak çi Afganistan determiná fac-

torii decidenfi sä accentueze efortul pe mãsurile complexe çi cu rezultate indirecte pentru ani-

hilarea relelei Al-Qaeda.
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Dintr-o perspectivä EBAO, necesitatea operalionalä de a lovi nu un lider na{ional, ci o

refea dispersatá la nivel global çi care este condusä religios çi ideologic, este vitalã, însã extrem
de dificilä.

Al-Qaeda reptezintá o genera{ie de adversari cu organizare în întregime în relea, mânuind
pârghiile avantajelor asimetrice în angajarea propriilor obiective çi întrebuin!ând pe scarä
largá principiile EBAO.

Al-Qaeda este tm inamic care se ascnnde în umbra culturalä çi politicá a lumii çi loveçte
brusc în centrele de putere economice, politice çi culturale ale adversarului, dupä 

"ur" 
," ár,

cunde din nou în umbrá çi, analizeazárezultatele în termenii strategiei generale. Unnärirea çi
lovirea unui astfel de obiectiv ca aclversar reprezintä numeroase aifrcuitafl.

Din punct de vedere defensiv, cea mai ptrtemicá armã în lupta pentru prevenirea teroris-
mulni çi desträmarea reJelei pe care se bazeazáo organizalie teroristä sunt informaliile. Co-
laborarea între agenliile de informafii, poliçia localá çi serviciile de securitate din întreaga
lume este indisctrtabil cea mai efrcientä abordare pentru localizarea,monitorizarea, întreÃ-
perea activitäfii çi distrugerea celulelor teroriste çi a grupurilor islamice extremiste descoperite.

Sttccestil unui astfel de efort va fi întotdeauna limitat la nivel tactic çi operativ. pentru
acliuni eficiente contrateroriste la nivel strategic, este necesar sä fie lovite çi întrerupte legá-
turile çi condttcerea strategicá asiguratá de conducerea organizaliilor teroriste pentni celulele
lor dispersate çi care aclioneazá,în mod independent.

Peúurbarea sau diminnarea abilitã1ii liderilor teroriçti de a-çi comunica intenliile cätre
subordonalii din cadrul re,telei trebuie sá fie obiectivul sforl.ului culegerii de informa{ii, flre con-
centrându-se asupra comunicatiilor conven{ionale, folosirea Internet - ultri, a mesajelor
atrdio-video transmise media, sau chiar folosind mijloace mult mai creative çi eficiente.

Totttçi, aça cum a demonstrat lupta statului Israel împotriva grupárilor teroriste pales-
tiniene, cantitatea de informafii acumulate sau mãsurile de securitate luate ntr pot proteja în
totalitate împotriva atacurilor teroriste. Ce este esenlial în lupta împotriva terorismnlui este ca-
pacitatea de a minimiza impactul strategic al oricärei operafiuni teroriste, care în mod inevi-
tabil s-ar putea sá fie desfãçuratä cu succes. Cheia succesnlui rämâne cooperarea intemalionalã
eficientä çi oportuná.

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

rismului asigurä aplicarea principiilor EBAO în planificarea çi desñçurarea acfiunilor de pre-
venire gi combatere a terorismului la nivel na{ional.

Realizarea Sistemului National de Prevenire çi Combatere a Terorismului (SNpCT), la
care participã toate autoritälile çi instituliile publice cu responsabilitäti în domeniul secr"rritá1ii
çi sigtrranlei nafionale oferábazalegalänecesarä abordãrii EBAO. în ôadml acestui sistem na-
fional, în strtlctura SRI - ca autoritate nalionalá în domeniu - s-a înhinfat Centml de coordo-
nare operativá antiteroristá (CCOA), prin intermediul cäruia SRI asigurä coordonarea tehnicä.

Structurile militare delinätoare de plan stabilesc másuri de transmitere ierarhicá a nivelu-
lui de alertá teroristá pânä la unitate de tip batalion (similare), corp aparte, institufie çi formafi-
une militarä inclusiv.
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Punerea în aplicare a mäsurilor pentru nivelul de alertá teroristá se face pe baza planurilor

proprii de operalii, întocmite din timp, respectiv a extraselor din plan, conform specificului

fiecärei structuri militare.
Pentru unitä1ile (subunitáfile) cu sarcini de intervenlie la obiectivele militare, se transmite

în oel mai scurt timp ,,Ordinul de avertizare" (WARNORD) în scopul pregätirii acestora pentru

misiune.

Mesajele se primesc /hansmit de lalcátre CCOA, prin reprezentantul permanent al MAp,

conform regulilor de lucru stabilite unitar de cätre Serviciul Român de Informalii.

MAp poate exectrta intervenfia contrateroristá pe teritoriul nafional, numai în cooperare

cu elemente aparjinând SRI. Aceasta se executä cn aprobarea CSAT, pebaza metodologiei

elaborate de SRI.

Consideräm cá toate structurile cu atribulii în domeniul prevenirii çi combaterii teroris-

mului, la nivel nafional, trebuie sä aibá aceeaçi stare de finalitate, sä foloseascá aceleaçi pro-

ceduri de operare standard, atât la nivel de stat major, dar çi pentru actitrnile concrete, specifice

din teren.

Procesul de realizare a capabilitálilor de operare în refea nu este finalizat, fiind necesare

investilii în echipament çi personal pentru aftnaliza integrarea în relea a tuturor structurilor

implicate. Deçi la nivelul MAp existä o legáturá secretizatá cu CCOA, respectiv douá stafii

de lucru conectate între ele, dar ñrá interfa!á cu relelele proprii, considerám cá aceasta nu

satisface cerinlele, volumul çi necesitatea de a avea factorii de decizie çi de execufie permanent

conectafi, în másurá sá ia decizii çi sä puná în practicä cât mai repede directivele primite.

Concluzii
Definirea unui cadru legitim de angajare pro-activä, capabil sä previnä, sá preîntâmpine

çi sä cornbatá eficient noile riscuri çi amenin{ári, în special cele de naturá teroristä, necesitá o

combinafie complexá de politici, instrurmente juridice çi acfiuni ce trebuie realizatá atât prin

eforturi doctrinare, cuprinse în strategia de securitate nafionalá, în acte normative çi mãsuri or-

ganizatorice interne, cât çi prin activitatea desfãçuratá în cadrul structurilor integrate de secu-

ritate çi a cooperärii intemalionale.
În stabilirea cãilor de acfiune pentm întreprinderea unor astfel de acfiuni, ca actor inter-

nalional çi membru al NAIO çi Uniunii Europene, România aclioneazá. prin toate metodele

legitime, împreuná cu statele aliate, partenere çi prietene çi concertat cr.r másurile puse în prac-

ticä de comunitatea intemafionalá.

România participá activ la procesul decizional çi la dezvoltärile conceptuale în cadml

Alianfei çi îçi va îndeplini angajamentele asumate atât în privinla contribu{iei cr.r for{e puse la

dispozilia organizaliei, cât çi a participárii la operafiunile de gestionare a crizelor sub autori-

tatea NAIO, la acliunile consacrate contracarärii terorismului çi proliferárii annelor de dis-

trugere în masá, precum çi la procesele de reconstruclie a pácii çi de promovare a democrafiei.

Desñçrtrarea operaliilor în context strategic se va transforma în urmätorii ani çi va im-
plica forle expedilionare întrunite, cu o capacitate asociatá de dislocare çi auto-susfinere, având

o stare de operativitate ridicatä, precum çi superioritate informalionalá çi decizionalä çi abili-

tate de a uttiliza diferitele instmmente ale Alianlei çi de coordonare cu alli actori statali.

@:
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Utilizarea noului tip de rãzboi împotriva terorismului - rãzboiul bazat pe refea - permite

fo(elor democratice sã desfãçoare acfiuni adecvate çi selectate, totdeauna lá amploarea potri-
vitã, cu respectarea strictä a principir"rlui proporfionalitä|ii, în condifiile superioritålii stratågice.

Rezultatele ob{inute de cátre forlele coaliliei de luptã împotriva terorismului în teairele
de operafii au confirmat deja fezabilitatea operationalã a Abordärii Operaliil or pe Baz1r de
Efecte.

Pe termen scurt çi mediu, România ntt este ameninfatá de o agresiune ,,clasicä" armatá,,
directä, împotriva teritoriului ei çi nu considerá niciun stat ca potenlial inamic; riscurile la
adresa securitá|ii naJionale sunt çi vor fi în principal de naturã nemilitarä çi neconven{ionalá,
folosirea mijloacelor militare rämânând o opliune politicã de ultimã instan!á.

Armata României va rámâne garantul suveranitä1ii çi independenfei nalionale, al unitälii
$i integritäÍii teritoriale çi va continua sã contribuie activ la stabilitatea çi securitatea regionaiã,
prin participarea la materializarea iniçiativelor de cooperare în domenitrl militar çi prin în-
deplinirea obligaliilor çi sarcinilor ce-i revin ca urïnare a aplicärii tratatelor çi înlelegerilor
intemafionale, la care Jara noastrá este parte.

Note
I geful Direc{iei operafii / Statul Major General.
2 În cadrul NATO se utilizeazä prescurtarea EBAO - Efïect Bass cl Approach to Operations, respectiv

o abordare a operafiilor prin prisma efectelor.
3 Spa;iu de angajare - telrnen care indicã spafiul geografic çi mediul în care forfele proprii urmeazá

sä angajeze inamicul.
4 GOP - Gtlidance in Operational Planning, Ghidul de planificare a operafiei, document debazá,

al NATO.
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O PTIMIZAREA ACTIUNILO R
INSTRUMENTELOR DE PUTERE
PRIN APLICAREA PRINCIPIILO R
OPERATIEI B'AZÆE PE EFECTE

Contraamiral de flotilã Dorín nríXlni
SeÍul Statului Maior al Forlelor Nøvale

Comsndor Constøntin CIOROB EA

Seful de stat major al Cotnponenteí Operølìonale Navøle

^, majoriatea 1or, operaliile rnilitare att fost conduse pentru a distruge capacitatea

de luptá a adversarilor çi pentrtr a redttce dorinla lor de a continua conflictul.
O astfel de abordare nu mai este la fel de eficientä în cadrul societálii moder-

ne, în condiliile în care aláturi de adversarii clasici, reprezentafi de state sau naliuni, a apárut

o lnare varietate de alte pericole pe care forlele armate trebuie sá le înfrunte, etlÍt ar fi: gnrpäri

teroriste, grupuri etnice çi nafionaliste. Mul]i dintre aceçti potentiali adversari, care uneori

sunt actori negrlemamentali, au posibilitatea sä suslinä ac{iunile proprii chiar dupá prodttcerea

nnor pierderi apreciabile çi uneori aclioneazápentru creçterea numárului acestor pierderi, în

dorinfa de a sublinia pozilia de victimä a agresiunii.
În acelaçi tirnp, în ultima perioadä mijloacele de informare în masá au acces tot mai mare

pe câmpul de luptá çi transmit în timp real date çi informalii despre modul de desfãçurare al

acfiunilor militare. Acest acces al mas-media aproape nelimitat çi posibilitatea de transmitere

a informaliilor în timp real oferá posibilitatea adversarilor sá foloseascá aceste reportaje pentnt

a evalua efectul loviturilor executate. De asemenea, imaginile çi informafiile transmise în în-

treaga lume pot sensibiliza opinia publicá, care la un moment dat poate lua pozilie împotriva

conflictglui. Constatám cä societatea civilá a început sä aibá o atitudine activä gi sä prezinte

dezacord fa!ä de conflicte, în momentul în care pierderile înregistrate (din cadrul forlelor pro-

prii sau ale adversarilor) sunt exagerat de mari çi distrugerile afecleazá supravie{uirea popu-

lafiei din regiunea de conflict.
Serviciile publice çi transporturile comerciale au devenit çi ele obiective pentru atacurile

teroriçtilor. În acelaçi timp, aceçtia pot folosi sistemul de învä!ámânt nalional pentru pregátire,

lntemetul ca mijloc de planificare gi coordonare a acfiunilor, sistemul AIM pentru acaesarea

In
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fondurilor. În acest context, în mod sigur existã capabilitä{i neclasificate în prezent ca arme
sau mijloace ce pot fr folosite de teroriçti, dar care pot fi cr.rprinse în plantrrile acestor organi-
zafii pentru a fi folosite în viitoarele lor actiuni.

Conceptul operaliei
bazatápe efecte (EBO)
Existenfa acestui mediu complex, în care adversarii pot exploata eficient tendinlele exis-

tente în societatea moderná de reducere a importantei statului national, continua creçiere a in-
terdependenlei economiilor diferitelor state çi impactul semnificativ al mijloacelor de informare
în masä astlpra ac{iunilor proprii face ca ducerea unor acfiuni militare de uznrã sã fie mai
pufin probabilá çi sä reducä posibilitatea ca acestea sä fie încununate de succes. într-adevär,
o campanie bazatá, pe uzura for,telot'poate avea un efect negativ în îndeplinirea obiectivelor
strategice proprii, în condiliile în care pierderile provocate adversarului înforle çi mijloace pot
duce la creçterea dorinlei de luptá a acestuia. Astfel de acfiuni pot influen{a concomiteni çi
voin{a populafiei din {arä de a susfine campania, în condifiile próducerii unui numär mare de
pierderi proprii çi a unor distrugeri colaterale care pun în pericol existenfa unui mare nulár'
de oameni.

Pentnt a räspunde provocãrilor întâlnite pe câmpul de luptã modem, acfitnile militare vii-
toare trebuie sä acorde o atentie deosebitä influenJärii adversarilor, planificärii acfiunilor asu-
pra punctelor-cheie ale sistemelor acestuia pentnr a men{ine piorderile la un nivel minim.
Experienta NATO din Balcani çi Afganistan, precum çi clin cadml operatiilor de sprijin dupã
dezastre a subliniat faphrl cä acfiunile militare desñ¡rrate singular nu pot preveni sag soluçiona
crizelelconflictele gi cä acestea sunt tot mai mult interconectate .u uòtiuìta1il" desfãçtrraie de
autoritä{ile civile, organiza{iile çi agenfiile guvemamentale. Eforturile organizaliiloi militare
pentru restabilirea situaliei de normalitate presupnn o înlelegere profundã a modului în care
trebuie exploatate mijloacele diplomatice, politice, militare, economice çi informalionale, pen-
tru a controla çi influenfa decisiv câmpul de luptä 9i modul de acfiune al indivizilór çi
gmpurilor sociale, O astfel de abordare este realizatá în cadml EBO, a cärei definilie, conform
UK Joint Dochine, este ,,operajia destinatä sä influenleze voinfa adversarilor prin aplicarea co-
ordonatä a capabilitá{ilor militare, pentru îndeplinirea scopurilor strategice stabilite". NATO
ACT Concepts for Alliance Future Joint Operation - CAFJO, Final Diaft, 25 august 2005,
prezintá, EBO ca ,,fiind aplicarea coordonatã çi integratá a tnturor instrumenteloide putere
ale Alianfei, rnilitare çi de altä naturä, destinate obfinerii efectelor planificate în cadrul cam-
paniei, pentru îndeplinirea scopultri strategic,,.

Pentnt a asigura eficien{a maximã, conceptul EBO trebuie irnplementat diferit la flrecare
din nivelele procesului de decizie. Din experien{a acurnulatã panf in prezents-a demonstrat
necesitatea unor proceduri çi aclitrni speciflrce la fiecare nivel, dar indiferent de rnodr.rl çi
nivelul la care se face implementarea, în cadml NAIOI au fost identificate câteva principii,
care se aplicä în situa{iile:

- toate acliunile sunt direcfionate pentrr.r îndeplinirea scopului strategic çi pentru
creal'ea condiçiilor necesare îndeplinirii lui;

- spalitrl de angajare trebuie considerat ca un sistem în care tofi actorii gi structurile
existente interaclioneazä pentnr a crea efecte;

- sistemul trebuie analizatpentru a înfelege situalia çi relaliile dintre acliuni çi efecte;
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- armonizareacontribuliei forçelorAliate cu diferite alte instrumente de putere çi când

este cazul cu acliunile altor actori;
- stabilirea trnui ciclu continuu de evaluare, raportare çi orientare bazat pe eficienla

aoliunilor çi adaptat permanent.
Spaliul de angajare este definit în,,Development of NAIO's Effects-BasedApproach to

Operations/ Bi-Strategic Command Disctrssion Paper" ca fiind "acea parte din mediul strategic

în care Alian{a a decis sá angajeze acliuni". Complexitatea spafiului de angajarez este sugestiv
prezentatä în Figura nr. L Posibilitatea analízei de ansamblu gi la toate nivelurile a spafiului
cle angajare, face din EBO cel mai potrivit mijloc de acliune în acest rnediu complex în care

se interfereazä factorii politici, militari, econornici çi societatea civilá. Aceasta asigurá pla-

nificatorilor militari un model practic de analizá çi înlelegere a cârnpului de luptá ca,,Lln
sistem de sisteme" reprezentate de stmcturile fizice, infrastrnctttra socialä çi procesele din
cadrul societäfii. EBO integreazádatele ob{inute de la diferite surse çi transformä aceste date

în informafii acJionale.

Fig.ra nr. l. Diferitele dimensiuni ale spaliului de angaiare

O analizá completá çi în detaliu asigurá realizarea unui avantaj în spalitrl de angajare çi
folosirea ulterioará a acestni avanlaj pentru aplicarea precisá çi coerentá a tuturor instru-

mentelor de putere asupra punctelor slabe ale adversarului. Aceastä analizá. asigurá obazá, de

date a câmpului de þtá realizalâlatoate dirnensiunile acestuia, strategic, operalional, tactic.

InformaJiile vor cuprinde date referitoare la obiectivele frzice, motivalii, intenlii, párfi tari 9i

slabe ale adversarulni, într-un sistem complex, prezeîtat în Figura nr. 2.

În literatura de specialitate, acest concept de ,,sistem de sistetne" este constituit din çase

domenii majore, mai bine cunoscute strb numele de PMESII: politic, militar, economic, social,

infrastructurä çi informalii. În unele exercilii NATO, la aceste domenii au fost adáugate altele
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Figuranr. 2. Model de analìzåîn cadrul EBO
douá, reprezentate de diplomafie çi mediul înoonjurätor, iar aceste opt domenii au fost mai de-
parte împärlite în subsisteme conform datelor prezentate în Figura nr. 3, pentru a permite un
nivel de detaliere neoesar unei bune planificári a acliunilor militare.
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Figtrø m 3. Model de unalizã ,,sistem de sisteme,'

Din analiza acestui model se poate observa rolul deosebit ocupat de instrumentele de
putere în sprijinirea acfiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor operafiei, necesare realizárü
scopului strategic. EBO oferä planificatorilor militari tm mod de a exploata componenta
cineticá çi cea non-cineticã a acliunilor militare în toate sistemele existente în societate, cu
angajatea corespunzätoare a tuturor instrumentelor de putere. 1n cadrul acestei operalii acti-
unile sunt planificate pentru exploatarea vulnerabilitálilor gi slábiciunilor identificaie çi nu
pentrtl acfiuni de uzurã tip ,,acliuni ale elementelor tari proprii contra elementelor tari ale
adversarului".
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La nivel strategic, obiectivul EBO este reprezentat de aplicarea în mod coerent çi coor-

donat a diferitelor instrumente ale puterii, luând în considerare importanla factorilor politici,

economici, sociali, în sprijinul structurilor militare, care sunt indispensabile oricärei operafii.

Toli aceçti factori sunt coordonafi în parteneriat cu alte organiza[ii sau agenlii intema]ionale

în vederea îndeplinirii cu succes a misirrnii çi îndeplinirii scopului strategic al misiunii/ope-

raliei. Aceastá interacliune este necesará în toate fazele crizei, trebuie ini{iatá înainte de în-

ceperea deplasárii forfelor cátre zona de operafii çi trebuie sá continue pânä la oblinerea

snccesului. EBO nu intenlioneazá sá defineascä în detaliu rolul tuturor instrumentelor de

putere în cadrul fiecárei situalii particulare, modul de acliune rámâne sä fie stabilit de fiecare

participant în fi.rnclie de reglementárile proprii. În acelaçi timp, aceastä interacliune nLI pre-

sgpune cä militarii au controlul organizafiilor civile, ori cä acestea vor conduce acliunile

militare. Succesul în aplicarea EBO este rcprezeîtatde înfelegerea sistemului de relalii dintre

scopul strategic çi ac{iunile desfãçuate de toate instrumentele de putere.

O actiune executatä la oricare din nivelurile strategic, operafional sau tactic poate produce

efecte çi la alte niveluri, iar în acelaçi timp efectele pot fr resimtite simultan la toate nivelurile
acliunilor militare dar çi în viafa de zi ctt zi a societálii civile. De asemenea, efectele pot ft re-

simfite la nivel cognitiv, dar çi fizic, iar schimbárile se produc asupra moduluri de comportare

sau a atitudinii audienlei !intá, dar çi asupra modului de funclionare a sistemelor fizice.

Planificarea EBO se concentreazäpe influenfarea sau schimbarea modtrlui de compoftare

a sistemtrlui, sau a capacitä1ilor din cadrul ltri, folosind aplicarea integratä a ttnor instrttmente

ale puterii pentru a îndeplini obiectivele stabilite de factorul politic. ,,Instrumentele puterii

sunt capacitálile nalionale sau organizalionale destinate suslinerii voinlei politice sau pentm

a exercita influen!ä asnpra sistemelor adversarului. În general, categoriile de instrumente ale

puterii folosite pentru influenlarea mediului operalional includ: amrata, diplomafiaþolitica, in-

frastmctura, economia, dar çi activitáfile sociale."3

Planificarea EBO oferá posibilitatea de a putea rásputnde într-un mod adecvat çi selectiv

prin stabilirea compoÉamentului dorit pentru sistem la sfârçitul acfiunii çi în acelaçi timp asi-

gurä o analizá completá a adversamlui çi a diferitelor eletnente care permit acestuia sá aclio-

neze într-tm anumit fel. Având toate aceste date çi în funclie de forlele çi mijloacele avute la

dispozilie, comandanlii vor acliona asupra adversarului folosind diferite direclii de acliune, de

la cooperare pânä la conflict deschis, efortul fiind concentrat pe influenlarea comportamentului

acestuia. Coordonarea activitálilor çi angajarea în oblinerea acestui efect a tuturor instrtt-

mentelor de putere reprezintá o componentá principalá a procesului de planif,rcare çi conducere

a acliunilor în cadml EBO. În planificarea activitälilor se va r¡rmãri realizarea sinergiei acli-

unilor între fìnalitatea doritá (efect), direcfiile de acfiune (activitáli) çi for{ele çi mijloacele

avute la dispozilie (resurse). Putem considera cá procesul de planif,rcare, în cazul EBO are la

bazáun scop strategic, stabilit la nivel politic çi definit foarte clar, înainte de inilierea acestui

proces. Finalitatea doritá descrie starea sistemului, ce trebuie oblinutä 1a terminarea opera{iei.

Având labazá scopul strategic, în procesul de planificare se definesc o serie de obiective ope-

ralionale çi se determinä efectele (fizice çi/sau cognitive) ce trebuie obfinute pentru în-

deplinirea acestor obiective. La rândul lor, efectele sunt rezultatul acfiunilor executate de cátre

forfele armate dar çi de instrumentele de putere angajate în îndeplinirea obiectivului strategic,

Figura nr. 4.

Contribufia la îndeplinirea obiectivelor strategice pentm atingerea scopului campaniei tre-

buie analizatá în întregul spectru al instrumentelor de putere. O astfel de abordare permite
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stabilirea instrumentului de putere cel mai adecvat pentm a acfiona în vederea îndeplinirii
obiectivului propus.

)

)

)

Ç

6

6

SCOPUL STRAIEGIC
(

Figura nr. 4. Model de planificare EBO

EBO urmäreçte în primul rând rezultatul ce poate fi oblimrt prin aplicareaacfiunilor mi-
litare în cooperare cu alte instrumente ale puterii çi selectarea celor mãi efrciente modalitäfi
pentru oblinerea aceshri efect. În planificarea EBO se are în vedere în primul rând stabilirea
ftnalitäfii dorite çi în funclie de acesta se planificá activitälile sau misiuniie ce hebuie executate
pentm obfinerea scopului frnal. În acelaçi timp, se planificã forfele, mijloacele çi resursele
necesare îndeplinirii scopului strategic. Tot în aceastä etapä se stabilesc criteriile dupá care se
va evalua modul de desftgurare a campaniei.

Pe timpul ducerii EBO, acfiunile au un caracter dinamic çi sunt monitorizate permanent
pentru a permite adaptarea imediatá çi permanentá la situaliile apärute în zonade acfiune. în
cadrul EBO acliunile desfiçurate de militari çi de cãtre instrumentele de putere sunt coordonate
continnu gi sunt directionate asupra diferitelor puncte-cheie ale diferitelor sisteme ale adver-
sarului pentru a obtine efectul dorit. Acest proces este diferit de cel tradilional de selectare gi
angajarc a lintelor (targeting). O astfel de operatie are ca scop principal acfiunea urrrp.u unó,
elemente specifice ale sistemului/subsistemului çi a rela,tiilor aceshria cu alte sisþmå, pentru
a contribui la influenlarea acestora.

Evaluarea EBO reprezintá o etapä importantä pentru comandant, care asigurä succesul
campaniei çi asigurá posibilitatea analizãrii permanente a modului cum se desñçoarä operalia.

Contribulia instrumentelor de putere în EBO
Indiferent de structura care iniliazá acfiunile, operafiile militare sunt destinate pentru

menlinerea prezentului statut al nafiunii, al sistemului social, sau pentru schimbarea prezentei
sihralii cu una diferitä. Statutul dorit al sistemului social, în mod normal se referä laiealizarea
unor condifii normale în societate, reprezentate de siguran{ã, stabilitate gi securitate. Situafia
de instabilitate a unei naliuni poate f,r generatá de neglijenla extremã a unor lideri care în tiáp
nu au reuçit sä guverneze în mod coresp unzáIor taraçi sä gestioneze resursele acesteia, sal da-
toritä unor acliuni deliberate ale unui stat asupra altui stat, acliunilor criminalc sau teroriste
care destabilizeazä situaf,a gi pot conduce la anarhie çi haos. Dar în majoritatea lor, crizele sunt
influenlate de factorii economici çi inechitá1ile sociale gi în aceste condilii strategiile econo-
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mice din regiunea de conflict au un rol deosebit în prevenirea conflictelor. De asemenea, con-

flictele din ultimele douä decenii au demonstrat cá în acliunile de þtá - curn ar f,r operaliile

din mediul rrban, operaliile de sprijin al pácii gi acfiunile împotriva teroriçtilor - s-ar.r desñçu-

rat într-un cadru integrat, iar instrumentele de putere au fost angajate în acliuni'
Aceste instrumente nu aclioneazáizolat, iar acliunile militare din ultima perioadá au

demonstrat cá impactul unui instrurnent de putere poate fi resimlit în întregul spaliu de anga-

jare. Spre exemplu, sancliunile economice impuse la nivel strategic împotriva untti stat vor

avea un impact semnificativ asupra structurilor militare, dar çi asupra ecouomiei çi infrastruc-

turii 1árii respective. Conceptul se aplicá çi la nivel tactic. Astfel, stafionarea trupelor într-o

regiune produce un impact deosebit asupra cornunitäfii locale la nivel militar prin rcalizarea

stabilitáçii în regiune, dar çi la alte niveluri crur ar fr: politic (mediul de securitate realizatva
permite inilierea procesului diplomatic çi electoral), economic (angajarea persoanelor din

regiune çi sprijinirea economiei locale prin încheierea de contracte pentm sprijinul forlelor),

infrastmctuiálr. uor îmbunátá|i strázile gi sistemul de alimentare cu apá). În plus, instru-

mentele de putere nu aclioneazá numai în zona lor de responsabilitate, acliunea este resimfitä

în întregul spaliu de angajare, spre exemplu la nivel diplomatic se poate negocia o solulie

politicä a conflictului din regiune, care poate include çi aspecte economice. Acest lucm poate

fi realizat numai dacá diplom afia, ca instrument de putere, a realizat o cooperare ini{ialä cu alte

instrumente çi s-a obfinut o coordonare a acfitrnilor desfãçurate în regiune.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul cá structurile militare au capacitatea de

a angaja în acliune çi alte capabilitáçi, nu numai pe cele ,,tradilionale". Comandan{ii aflafi la

nivel strategic, operafional, tactic pot angaja direct capabilitä1ile militare çi informafionale çi
într-o mai micä mäsurã mijloacele diplomatice çi economice. Angajarea capabilitälilor militare

se face pentrr,r realizarea amenin!árii cu forla sau folosirea forfei; capabilitálile informa{ionale

sunt angajate în planificarea gi ducerea Operafiilor Informa{ionale (Info Ops); mijloacele

diplomatice sunt folosite pentru angajarea çi stabilirea de contacte cu alli militari, cu att-

toritätile civile çi cu liderii locali; mijloacele economice pentru stabilirea contractelor cu

firmele din regiune.
EBO se adreseazá factorilor de putere ai adversarului, printre care factorului politic,

economic saLr societálii civile, pentru a identihca posibilele vulnerabilitäli sau slábiciuni, în

vederea planihcárii çi executärii acfiunilor asupra acestora. Dupä cum amprezentat, activitäçile

instrumentelor de putere strnt coordonate cu acliunile militare pentru îndeplinirea obiectivelor

campaniei. În acest fel se obçine aplicarea coordonatá a tuturor rnijloacelor care vor ac{iona

în mod direct asupra adversarului, pentru a obçine efectele fizice çi psihologice pentru influ-
enlarea acestuia.

Pentru angajarea instrumentelor de putere în executarea EBO este important sá se de-

fineascá în mod foarte clar efectele dorite, sá fie prezentate descriptiv çi sá fre precizat mo-

mentul pâná când efectr¡l va fi oblinut. Pentru realizarea unei bune coordonári a tuturor
aclir.rnilor serealizeazáun proces de identificare çi angajare a obiectivelor (targeting) bazatpe
efecte, pentru a identif,rca forlele, mijloacele san instrumentele de putere la dispozilie, care prin

acliunea lor pot duce la îndeplinirea scopului strategic. EBO realizeazá"înetapade planificare

integrarea çi coordonarea activitálilor instrurmentelor de putere çi a celor ale altor organizatií

importante cu cele desfãçurate de forJele armate.

O analizâcompletá, realizatá la nivel strategic, a Írturor instrumentelor de putere ce pot

sprijinii opera{iile militare permite identificarea celor mai potrivite acliuni ce pot fi executate
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pentrtt a sprijinii îndeplinirea lrnui anumit obiectiv. Spre exemplu, pentru obçinerea unui an-
nmit efect, forlele armate pot fi sprijinite prin actiuni economicà çi diplomatice, care pot avea
rolul principal în oblinerea efectului propus. La rândul lor, çi forlele armate pot sprijìni ac!i-
unile economice çi diplomatice. În aceste condilii, procesul de planifrcare trebuie sa fie sufi-
cient de flexibil pentru a include aläturi de acliunile militare destinate îndeplinirii scopu¡.ri
strategic çi alte ac{iuni destinate sprijinirii activitá{ilor diplomatice sau economice.

In condifiile în care instrumentele de putere îçi exercitä influenla în cadrul întregului
spectm al activitá1ilor de prevenire a crizei çi nu sunt limitate numai la cele militare propriu-
zise, acestea trebuie angajate tot mai mult în rezolvarea crizelor. Chiar dacä este recunoscutä
importan{a participärii instrumentelor de putere în solulionare a crizelot,pentru a reali za o aî-
gajare corespunzãtoare a acestora o serie de aspecte trebuie reanalizate.

Este necesar ca planificatorii militari sä îmbunätáleascá cooperarea la nivel practic ctr
toate instrtrmentele de putere pentru a îmbunätäli efrcienfa procestiltri de planificare çi condn-
cere a operaliilor, inclusiv prin implicarea acestora în procesul de instruire.

O altá direcfie este reprezentatä de necesitatea schimbärii modului de implicare a instru-
mentelor de putere, de la angajarea sporadicá a acestora la un proces institulionalizat çi o re-
lafie bazatä pe documente comune, care vor perrnite o interac{iune coresprnzåtour". în áceastã
direclie trebuie aclionat pentru înlelegerea modului în care instrumenteje de putere pot inter-
veni în sprijinul acfiunilor militare. Astfel, factorul politic permite folosirea pgterii specifice
çi pe cea diplomaticä pentru influenlarea adversarilor sau pentru u .r"u 

"onãilii 
avantajoase

fo(elor proprii. Acest lucru necesitä angajarea diferitelor organizafii regionale çi intemaliãnale
în rezolvarea crizei çi evitareaconflictelor.

Angajarea factomlui economic presupune în primul rând existenla çi folosirea strrselor
financiare pentrtt rezolvarea crizelor. Un astfel de exemplu este implicarea Fondului Monetar
Intemalional pentrtt redttcerea sáräciei într-o regiune cu scopnl de a minimaliza unul din fac-
torii care pot contribui la destabilizarea acelei zone.

Factoml social ac{ioneazã asupra aspectelor legale, juridice, constitulionale, educalionale
çi de infrastmchlrá care permit accesul la asistenfä medicalá, hraná, apä çi energie electricä a
populafiei din regiunea de conflict.

Aça cum am subliniat, realizarea unr.ri mediu de securitate stabil necesitä o bunã coo-
perare a structttrilor militare cu domeniul diplomatic, economic, politic etc. Trebuie redgse
diferenlele conceptuale între institufia militará çi celelalte structuri ále statului, iar optimizarea
strltcttrrilor çi procedurilor militare de planificare permite includerea annmitor acliuni des-
fãçurate de cãtre instrumentele de putere nalionalá çi creeazä condiliile propice îndeptinirii
scopului strategic propus.

Având în vedere aceste aspecte, consider necesarä dezvoltarea în continuare a conceptg¡.ri
de planiflrcare çi conducere a acliunilor în cadrul EBO, iar pentru susJinerea implicärii tutgror
instrumentelor de putere în aceste activitäli trebuie sä se aclioneze pentru:

- dezvoltarea çi însuçirea unr"ri limbaj comun ra nivel nafional privind EBo;
- dezvoltarea untti proces de planificare care sã poatã include procesele çi structurile

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

strumentelor de putere în acest proces.
În mediul de securitate modern, caractenzatde o complexitate deosebitá, este evident cã

acfiunea singttlarä a structl,rrilor militare nu poate rczolvacrizele existente. Abordarea acestora
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prin prisma EBO presupune o atenfie sporitä asupra a ceea ce trebuie îndeplinit çi nlt asr'rpra

modnlui cum se poate realizascopul strategic. Abordarea problemei într-ttn cadru mai complex

permite structurilor militare sá identifrce mai bine cum pot fi sprijinite aclirurile proprii de

cátre celelalte instrumente de putere saû cllm pot fi acestea sprijinite mai eficient, la rândul

lor, când este cazul. Aceastá abordare asigurá mai multe rnodalitáfi de influenlare a voinlei 9i

capabilitálilor adversarului.

Concluzii
Mulli lideri militari çi politicieni sunt de acord cá pentru oblinerea sttccesului în campani-

ile desfãçurate, un element important este reprezentat de includerea tuturor instrumentelor de

putere pentm sprijinirea acfiunilor militare, dar çi de asigurarea libertálii cle acliune a acestora

pentnr a pennite desñçurarea lor în aça fel încât sá fre maximizate efectele dorite çi minimizate

cele nedðrite, concomitent cu coordonarea tuturor aclir-rnilor din spalitrl de angajare. În con-

cluzie, fortele armate trebuie sá poat{ întocmi çi aplica un plan de acfiune coordonat, prin

care este evaluat permanent impactul acfiunilor exectttate pentnt influenlarea modului de acfi-

une al adversarului, a voin{ei l.ri de acfiune, concomitent cu aplicarea unei capacitáli de luptá

necesará contracarärii forlelor çi mijloacelor acestuia. Succesul aclitrnilor viitoare presupune

cunoaçterea detaliatä a spaliului de angajare, identificarea efectelor care pot conduce la stlc-

cesnl campaniei çi angajarea fo(elor çi mijloacelor care pot asigura succesul în strânsá coor-

donare cu activitálile executate de toate structtlrile participante.

În urma analizeiprezentateputem considera cä EBO reprezintá o modalitate de integrare

a instrtunentelor de putere nalionalä în solulionarea crizelor. Efectele stabilite pot fr îndeplinite

prin executarea unei varietáli de acliuni în care pot fi angajate aláturi de forlele armate toate

instrumentele de ptrtere ale statului, iar folosirea EBO faciliteazá integrarea acfiunilor des-

fãçurate de toli participanlii la acliune. În acelaçi timp, EBO poate asigura un limbaj comun

în planificarea çi evalnarea activitálilor structurilor angajale în îndeplinirea scopului strategic,

în condiçiile în care aceste strncturi au sisteme de planificare çi de organizare diferite.
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CONTRIB UTIA COMUNICATIILOR
SPECIALE I-A A,SIGURAREA
SBCURITÄTII NATIONALE

General-møìor íng. Marcel Opriç
Servìcìul de Telecomunículíí Specíale

^^In üi:*'äl;;
referin!á valorile, interesele çi obiectivele nalionale. Securitatea nalionalá estç ttn drept impres-

criptibil care derivä din suveranitatea deplinä a poporului, se fundament eazá pe ordinea con-

stittrlionalá çi se înfäptuieçte în contextul construcliei europene, cooperärii euroatlantice çi al

evolufiilor globale".
Totodatá, acelaçi document prevede cá "securitatea nafionalä se rcalizeazá, prin mäsuri

adecvate de naturá politicá, economicä, diplomaticá, socialä, juridicä, educativä, administra-

tivä çi militarä, prin activitatea de informafii, contrainformafii çi securitate, precum gi prin
gestionarea eficientá a crizelor, în conformitate cu normele de conduitá ale comunitá1ii eu-

ropene çi euroatlantice çi prevederile dreptului intemafional".
Într-un sens mai larg, securitatea nalionalä este strâns legatä de starea de normalitate la

care aspirä orice stat democratic modem.

Considera{ii generale privind
s e curitate a na|çional á ç i comunic aliile sp e c iale

Statutul de membru NATO çi UE, apárarea frontierelor în condiçiile în care o parte a

frontierei României constituie çi frontiera UE, amenin{árile de naturä asimetricä, inclusiv
agresiunile de tip psihologic, informafional çi informatic fac parte din rândul riscurilor 9i

ameninfárilor la adresa securitälii nalionale.
Totodatá, terorismul internafional, proliferarea armelor de distrugere în masá, conflictele

regionale, criminalitatea organizatá gi guvemarea ineficientä reprezintá principalele riscuri çi
amenin!äri la care România trebuie sä facá fa!á. Secr"rritatea nalionalä mai poate f,r afectatá çi

de fenomene grave naturale: cutremttre, inundalii etc.

Unul din cele mai importante elemente care tin de securitatea nalionalá çi apärarea aces-

teia este informalia.
Se cunoaçte cä în ultimii zeci de ani çi cu precädere în viitor, într-tn timp al profundelor

schimbäri, informalia, prin conlinutul ei, a cápáfaIçi îçi va dezvolta valoare de marfã, datoritä
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fapxrlui cä "cine deline informafia, deline puterea". Infonna{ia stálabazatuhrror proceselor
din societate çi de aceea ea trebuie protejatä, însá când ne referim la informafia pentnl secu-
ritate nalionalá ea primeçte valen{e snperioare çi protecfia acesteia trebuie sa flre pe mäsurä.

Ca orice marñ, informa[iaare o valoare, acest lucnr devenind o realitate acceptatä, având
în vedere raporturile çi implicaliile ei socio-economice, politice çi militare, într-o lume aflatä
în pliná competifie, în plinä erä a globalizárii, în care toate statele îçi reevalueazápozilia çi
rolul lor regional çi în lume. Din aceastá perspectivá, informa{ia poate deveni çi obiect de ma-
nipulare çi supremalie.

Pentnr ca informalia sã-çi întáreascã valoarea, ea trebuie sä circr.rle gi, de aceea, pentru a
putea ft protejatá trebuie sã i se creeze utilitáli speciale pentru transport, prelncrare, p.ò""ru.",
stocare. Pentru aceasta existä comunicalii de stat çi comunicafii speciale.

ComunicaJiile de stat sunt statuate la nivel intemalional prin prevederile Constitu{iei
Uninnii Interna{ionale a Telecomunicafiilor, ratificatá de România prin Legea nr. 76 din
08. I 1 . 1993 pentnt ratificarea Constituliei çi a Convenfiei Uniunii Intemagionale a Telecomu-
nica{iilo¡ unde în cadrul Anexei nr. l, punctul l0l4 se stipuleazá cá "telecomunicafiile de
stat stlnt telecomunica[iile care emaná de la: çeful de stat, çeful de guvern sau membrii unni
gtlvem, comandantul çef al fo(elor militare, terestre, navale sau aeriene, agenfi diplomatici
sau consttlari, secretantl general al ONU, çefii organismelor principale ale ONU, Curtea In-
ternalionalä de Justilie..,".

Conform aceleiaçi Constitufii a Uniunii Internafionale a Telecomunicaliilor, telecomuni-
caliile de stat se bucurá de un drept de prioritate asupra celorlalte tipuri de telecomunicalii, în
mãsura în care este posibil, ahrnci când cererea este fãcutá în mod distinct de cel interesat
(conform art.41), demonstrând çi reglementând dreptul statului, în virtutea principiului enun-
fat, la a-çi dezvolta, altemativ, un sistem propriu de comunica{ii, în suslinerea actr.rlui de gu-
vemare çi a fi.rncfiei de sectrritate nalionalä, sistem ce presupune existenfa unei infrastructgri
critice, care sã permitá continuarea asigtrrárii serviciilor vitale de comunica{ii, inch.rsiv prin
utilizarea de elemente de infrastructnrã altemative din domeniul cornunicafiilor de stat çi puUiice.

Comunicaliile de stat în România, ca parte componentá a statului, asigurá în prezent
mediul de comunicare necesar pentm existenla çi frrnclionarea tutnror elemãntelor óornpo-
nente. Faphrl cá aceste comLrnicafii sunt protejate, asigurá conhdenlialitatea, autenticitatea, in-
tegtitatea, disponibilitatea çi nerepudierea fäcând posibilã apárarca intereselor politice,
economice, sociale çi de securitate a României. Serviciile de proteclie (securitate) amintite
garanteazá expeditoruhri cä mesajul (comr.rnicarea) va ajunge cu siguran!ä la destinatar çi cã
doar acesta îi va pr.rtea înlelege confinutul, confirmând totodatá destinatarului autenticitatea
emitãtorului çi integritatea mesajului. Ca nrmare, destinatarul mr va putea nega primirea
mesajr,rlui (comunicãrii) gi nici nu va putea pretinde primirea unui mesaj neexpediat piin re{ea,
iar emilätorul nu va putea nega expedierea mesajului.

Este foarte important de men{ionat cá nevoia de a distribui informa{iile la cei interesati,
prin intermediul comunicatiilor de stat, nn trebuie sã tie în competilie cu nevoia de a proteja
aceste informalii, Cele douä acliuni trebuie sá fie complementare.

Acttrl decizional la nivelul statului român este sr.rslinut de un sistem specific de comuni-
cafii çi tehnologia informaliei. Acest sistem de comunicalii este reprezentat de comunicafiile
speciale.

În lara noastrá, Serviciul de Telecomunicafii Speciale sprijinä actul decizional, la nivel
strategic, prin suslinerea lrti ctt ttn sistem de telecomunicafii çi tehnologia informafiei, cunoscnt
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sub denumirea de comunicalii speciale, parte a comunicaliilor de stat. Comunicafiile speciale

furnizeazácomunicafii integrate de voce-date-video, confidenliale, sigure, protejate, stabile,

flexibile çi continne, disponibile atât în stare de normalitate, cât çi în situalii de crizá, mobi-

lizare çi stare de räzboi.
Potrivit Legii nr. 92 din 1996, "Serviciul de Telecomnnicafii Speciale este organul central

de specialitate, cu personalitate juridicä, ce organizeazä, conduce, desfãçoará, controleazá çi

coordoneazá activitälile în domeniul telecomnnicaliilor speciale pentru autoritáfile publice

din România çi alfi utilizatori ,..".
Din perspectiva asigurárii securitá1ii nalionale, serviciile asigurate prin sistemul comu-

nicaliilor speciale au urmátoarele destinafii: servicii pentru guvernare, servicii pentru admi-

nistralia publicá localã çi centralä, servicii pentru justilie çi impunerea legii, servicii pentru

.r.g"rr1á ç1 servicii pentru comunitatea informativä. În anexa nr. I se prezintá situalia privind

benefi ciarii acestor servicii.
Din punct de vedere tehnic aceste scrvicii sunt de urmätoarele feluri: servicii de voce, de

date, video çi servicii de securitate.

Toate aceste servicii au caraçter de servicii critice çi fac parte din infrastructurile critice

ale statului.
Serviciul de Telecomunica{ii Speciale este abilitat prin lege sá protejeze corntrnicaliile

speciale çi acea parte a comunicafiilor de stat destinatä cooperárii institulionale, rnecanismele

de protecfie fiind administrate exclusiv de cátre personalul acestei institulii. Activitatea de se-

curitate are un rol primordial, comunicatiile speciale fiind destinate sä asigure nevoile de legä-

turi pentru toate institufiile ftindamentale ale statului român, ca un instrument esenlial al

condtrcerii statului çi asigurárii securitá1ii nalionale.
Din aceastã perspectivä, Serviciul de Telecomunicalii Speciale este autoritatea de sectt-

ritate care iniçiazá,realizeazáçi implementeazá politica de securitate a sistemului de comuni-

cafii speciale çi de cooperare între autoritálile publice cu atribufii în domeniul securitálii

nalionale a României.
Comunicaliile speciale asigurá relele de comunica{ii gi de cooperare pentru toate insti-

tuliile cu atribu{ii în sr.rsfinerea çi exercitarea funcfiilor statrilr.ri, unificä solicitárile de teleco-

municafii într-o refea unicá de comunicalii la nivelul !árii çi fumizeazáconectivitate protejatá

la nivel nafional, asigurä interoperabilitatea sistemelor de comunicafii specifice institu{iilor

statului.
Refelele specifice comunicaliilor de stat çi în mod deosebit a celor speciale reprezintä ele-

mente de infrastructurá criticä, cu un grad de wrlnerabilitate ridicat, hind primele vizate când se

urmáreçte destabilizarea sau chiar distrugerea unui sistem satt a unui proces de interes nalional.

Din acest motiv se impune asigurarea deplinä a securitá1ii acestora.

Securitatea infrastructurii critice presupune elaborarea unor strategii tmitare de proteclie,

pazá çi apárarc a acesteia, capabilá sä asigure continuitate, coerenJä, unitate rnetodologicá çi
proceduralá, precum çi o realä eficienfä antiteroristá. Acestea vizeazá atât contracararea

riscurilor generate de acfiuni ostile, cât çi a celor produse de accidente sau forfe ale naturii çi

trebuie sá prevadá 9i másurile de restabilire rapidã a funclionárii activitá1ilor în cazul dis-

trugerii sau avarierii elementelor de infrastructurá,
Infrastructurile sunt sau devin critice datoritä, în primul rând, vulnerabilitálii lor la acele

amenin!ári care le vizeazá în mod direct sau sunt îndreptate împotriva sistemelor, ac{itrnilor

çi proceselor din care fac parte.
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Vulnerabilitatea este, în acest caz, direct proporfionalá cu rolul po caÍe îl joacá infra-
struchrrile respective, de unde rezultácã oricât de bine ar fi protejate, infrastnrcturile critice
vor avea un grad de vulnerabilitate ridicat.

Protecfia sistemelor de infrastructurä criticä reprezintä un element determinant în dome-
niul telecomunicaliilor, energiei, serviciilor frnanciare, productiei, alimentárii c11 apä, trans-
portului, sãnätäfii, precum çi în cadrul serviciilor de urgen!ä.

Prin protejarea infrastructurilor critice se protejeazä, direct sau indirect, individul, econo-
mia, serviciile sociale, actul de grrvernare çi securitatea nalionalã.

Prin aceastä protecfie se poate înfelege cä se asigurä faptul cá orice întrerupere, defeclir.rne
sau intervenfie asupra infrastmcturilor critice trebuie sá se lirniteze la a fi un eveniment extrem
de rar, cu o duratä minimá, aflat sub control, din punct de vedere al consecin{elor çi care poate
catza doar pagube minimale.

Identificarea, optimizarea çi securizarea infrastructurilor critice reprezintá o prioritate
indiscutabilã, atât pentru gestionarii de sisteme çi procese, cât çi pentrr.radversariiàcestora,
adicã, pentru cei ce trmäresc sä atace, sã destabilizeze çi sä distrugä sistemele çi procesele
vizate.

Comunicaliile speciale, parte componentá a infrastructLrrii critice, reprezintä acea alter-
nativä pe care statr.tl o dezvoltä pentru a-çi asigura nevoile, necesitá1ile de comnnicare între
elementele sale constitntive.

Servicii asigurate de comunicaliile speciale
pentru securitatea na{ionalá
Comunicafiile speciale, caparte a comunicafiilor de stat, opereazä pe o infrastructurã de

comunicaçii eterogenä, constituitä cu scopnl de a oferi servicii variate çi de calitate instituliilor
cu atribulii pentnt apärarea securitã1ii nalionale. Aceastä infrastructurä cuprinde urmätoarele
elemente:

a) refeaua magistralá a operatorului de comunicaJii speciale: o tipologie de inel mul-
tiplu,bazatá,pe medii de transmisie multiplá, o re{ea cn acoperire na}ionalä mr.rlti-
funcfionalä, cu ttn nivel înalt de securitate, care leagä toate reçedinfele de jude! çi
toate autoritãfi1e publice din Bucureçti;

b) releaua de acces radio utilizatä de operatorul de comr.rnicafii speoiale în toate reçe-
dinfele de jutlcf çi în unele pärli ale Buctueçtiului, stabilitá pentru a satisface nece-
sitã|ile de comunicare a centrelor operatorilor sistemului nafional de apel unic de
urgenfã- ll2;

c) reieaua metropolitanä, utilizatä de operatorul de comunicalii speciale în Bucureçti,
care conecteazä diferite institulii între ele çi la refeaua magistralä a operatorului de
comr"rnicafii speciale;

d) releaua de acces radio, pentru acces în zonele rurale çi a micilor aglomerári de po-
pulalie;

e) re{eaua satelitarä de comunicafii, folositã de operatorul de comunicalii speciale;
f) infrastructura de chei publice, dezvoltatáde operatorul cle comunicafii speciale, pe

baza cáreia sunt implementate solufii speciale de securitate pentru sistem çi utiliza-
torii acestuia.
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În prezent, operatorul de comunicafii speciale este capabil sâorganizeze orice tip de relea

virtualä privatä care sä räspundá cerinJelor çi nevoilor de comunicalii çi poate oferi o gamá

largá de servicii de comunicalii prin intermediul punctelor de prezenfä constituite la nivel
nafional.

Descrierea generalá a sistemului de comnnicafii speciale este prezentatä în Anexa nr. 2.

Prinoipalele servicii asigurate de comunicaliile speoiale sunt:

l. Serviciul integrat punct-multipunct de bandä largä
Acest serviciu este cea mai eficientá cale de satisfacere a cerinlelor de comunica{ii de ca-

pacitate ridicatä çi vitezä mare. Serviciul se adreseazä utilizatorilor finali, oferind o alternativá

rapidá çi un cost scázut la fibra opticä, îndeplinind cu succes nevoile ctrente çi viitoare ale bene-

ficiarilor, pentru aplicalii de mare vitezá", combinate cu oferirea unor servicii sigure gi eflrciente

pentm transmisii de date, voce çi video.
Se pune la dispoziçia beneficiarilor (institufiilor) o refea de acces de bandá largä.

Serviciile oferite în acest pachet integrat sturt urmátoarele:

- transmisii date de marcvitezá- oferá posibilitatea de interconectare a douá satt mai

multe relele locale de date amplasate în localii diferite;
- relele virilale private - conexiuni securizate la çi între refele private ale beneficiarilor

(instituliilor);
- distribulie Internet de mare vitezá- conectivitate la Intemet cu o vitezá ridicatä;
- interconectare centrale telefonice - interconectarea diverselor tipuri de centrale tele-

fonice;
- voce pe o refea privatá de date - telefonie pe o relea de date pentru grupuri restrânse

de utilizatori;
- video-conferin[á-realizarea de transmisii de sunet çi imagine în tinp real, interactiv,

pe o relea de date;

- video-streaming - difuzarea de snnet çi imagine, în timp real, pe o relea de date.

2. Transmisii date de mare vitezä
Serviciul suportá vitezemari de transmisie date folosind tehnologia radio de bandá largä.

Se oferä astfel avantajul mobilitälii çi al uçurinlei în instalare çi exploatare, oât çi avantajul rea-

lizärii de comunicafii, folosind o lälime de bandá foarte mare.

Pe lângá releaua de acces de bandá largá, oferá posibilitatea conectárilor multiple în

diferite localii.
Serviciile de transmisii de date de mare vitezá care se pot implementa sunt urmátoarele:

- transmisii de date de vilezá ridicatá între oricare douä puncte terminale;
- interconectarea a douä sau mai multe relele locale de calculatoare amplasate în localii

diferite.

3. Serviciul de video - conferin{ä
Acest serviciu rcalizeazátransmisii de sunet çi imagine în timp reql, interactlv, pe o re{ea

de date, între unul sau mai multi utilizatori. Aplicaçiile care se pot implementa pe aoest serviciu

crrprind o gamä largä de utilizäri: conferinfe, întruniri, dezbatelì, practic tot ce înseamnã co-

laborare çi contact interuman în cadrul uneia sau mai multor institufii. Transmisiile se rea-

lizeazá la o calitate gi fiabilitate ridicatä, cu un pre! scäzut, beneficiind totodatá de avantajul

folosirii relelei de date împreunä cu transmisia video.
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Se utilizeazä tehnici specifrce de comprimare gi hansmitere a imaginii çi sunetulú. Astfel,

nu este necesarã construirea a douä relele paralel e, ceea ce duce la reducerea considerabilä a
costurilor de instalare çi exploatare. La o calitate mai scázutá se pot realiza video-conferinte
gi prin Intemet, folosind serviciul de distributie Intemet.

4. Interconectare centrale telefonice
Acest serviciu asigurä interconectarea rapidá çi facilá a centralelor telefonice. Serviciul

se adreseazä utilizatorilor finali, oferind o altemativã rapidä çi un cost scäzut de exploatare
comparativ cu alfi operatori.

Se pot realiza inerconectäri de centrale çi prin folosirea facititãlilor oferite de tehnologia
radio de bandä largá. Se oferä astfel avantajul mobilitá1ii çi al uçurinlei în instalare çi Jx-
ploatare.

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

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

5. Refele Virtuale
Acest serviciu asigurä transmisii securizate de date, de capacitate ridicatä çi vitezä mare.

Serviciul permite realizareaunei relele în interiorul instituliilot, ceea ce implicä un risc minim
din punct de vedere al securitälii transmisiilor. Suportä viteze mari de transmisie date folosind
tehnologia radio de bandálargá. Se oferã astfel avantajul mobilitáçii çi al uçurinlei în instalare
çi exploatare, cât çi avantajul realizärii de comunicafii folosind o lãlime de bandá foarte mare.

6. Serviciul de voce pe o refea privatã de date (Voice over Ip)
Acest serviciu asigurä telefonie pe o reÍea de date, la o calitate çi fiabilitate comparabilä

cu telefonia tradifionalã, dar la un pret mult mai scázut, beneficiind totodatä de avantajul
folosirii relelei de date împreunä cu vocea.

Serviciul de voce pe o re{ea de date este o metodä ieftinä de comunicare pe aceastä refea.
Se utilizeazá comprimarea çi transmiterea vocii folosind tehnici speciale. Astfel, nu este nece-
sará constntirea a douä re{ele paralele, ceea ce duce la reducerea considerabilã a costurilor de
instalare çi exploatare.

7. Servicii Internet
Structura ftlrnizoare de servicii Internet a operatorului de comunicafii speciale este alcä-

hlitä din echipamente de comunicafii de date çi informatice, proiectate çi implementate într-nn
sistem robust, fiabil, performant.

Arhitectura acestei strr.rcturi este alcátuitá din routere, switch-uri, servere, echipamente
de management çi monitorizarc a benzii, garantate pentru utilizatori çi echipamente de asi-
gurare a securitälii infrastructurii.

Infrastructura oferä beneficiarilor servicii de gäzduire pentru serverele proprii de web çi
pogtá electonicã.

Managementul se realizeazä prin monitorizarea portLrlui de conectare a fiecärui utilizator,
prin colectare a çi analiza alarmelor. Fiecare utilizator poate sã-çi vizualizeze statisticile proprii
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de trafic çi sá-çi administreze propriile domenii de mail, dacá sunt gázduite pe serverele ope-

ratorului de comunicalii speciale,

Datele stocate pe serverele operatorului de comunicalii speciale sunt protejate cu echipa-

mente care asigurá un înalt grad de securitate

Calitatea serviciilor ftimizate de operatoml de comunicalii speciale este asiguratá de exis-

tonla unor conexiuni redundante, de capacitate rnare, suportul flrzic fiind fibra opticá.

Concluzii
Serviciul de Telecomunicalii Speciale este abilitat sá integreze servicii de securitate in-

formaticá çi de informa{ii în sistemele de comunioalii, domeniu în care alte institulii ntl stlnt

abilitate.
De asemenea, oferä posibilitatea interconectärii cu alte institu{ii ale administra}iei publice,

atât la nivel central, cât çi judelean.

De men{ionat este faptul cá prin infrastructura Serviciului de Telecomttnicalii Speciale

tranziteazátoate resursele de comunicafii speciale (voce, date, videoconferin!ã, comtrnicalii

radio speciale).
Serviciul de Telecomunicalii Speciale propune un set de arhitecturi de telecomunicalii

bazate pe un nucleu nalional putemic de comunicalii, care oferá în fiecare jr.rdef un set de

puncte de acces pentnr toate serviciile importante çi moderne aflate pe pia!ä (voce, date,

video). Accesul la aceste puncte este asigurat prin solurfii variate cn asigurarea r.rnui nivel de

disponibilitate foarte ridicat.

Arhitecturile de comunicalii speciale prezintá urmátoarele avantaje evidente:

- permit schirnbul de informalii între toate structr¡rile implicate;

- suportá toate tipurile de servicii necesare utilizatorului;
- sunt scalabile ca dimensiune çi trafic;
- pot fi administrate atàt centralizat cât çi la nivelul judelelor;

- având nucleul critic asigurat, permit realizareaçi flunizarea serviciilor în timp redus;

- oferá posibilitatea interconectärii cu alte institulii ale administrafiei publice atât la

nivel central, cât çi judelean.

În conoluzie, Serviciul de Telecomunicalii Speoiale, administratorul çi operatontl çomtt-

nicafiilor speciale în România, poate fi apreciat ca sistemul nervos al sistemului nalional de

apárare, care asigr.rrä interconectarea çi fluxul informafional pentrr.r luarea deciziei, pentrn

toate instituliile cu atribufii în domeniul securitá1ii na{ionale.
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Anexa nr. 1
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JII{ADUL ELECTRONIC SI
TINTELE ..LEGITIME"

Chestor general d.e polí,tìe, prof. univ. dn Anghel ANDREESCU
Secretar de stat - Mínísterul Internelor çí Reþrmeí Admínístratíve

Comisar çef, conf, unív, dn Nícoløe RADU
Consílíer - Mínisterul Internelor çí Reþrmei Admìnistrutíve

tTt comPlexä, Pe atât de evi-

I |;ï:.ï;åff""',iïi":
dien!á. Logicele inteme ambelor entitáli dau naçtere unei situalii în care fiecare rãspunde cel

mai bine çi cel mai efioient nevoilor celuilalt (Septar, 2006). Potrivit çi cercetätorilor Ganor ;

Erlioh ; Shay (2002) din cadrul The Intemational Policy Institute for Counter-Terorism (ICT),

demersurile atentatelor teroriste fac apel la mass-media cu soopul deolarat al mediatizárii pro-

priilor aoliuni. Acest lucru este evident ou atât mai mult cu cat Bus (2005) considerä cá tero-

rismul nu poate determina aparilia unei stäri de teamá decât printr-o sustinutä oampanie de

utilizare a violentei.
Ultimele evolLr{ii în problema fundamentaliçtilor islamici, în special discutarea "foii de

parcurs" propusá de SUA, demonstreazá cä Miçcarea jihadistä globalá, iniliatã de Al-Qaeda,

a devenit un fenomen coordonat via Intemet. Pentru islamiçti çi marxiçti, nafionaliçti çi sepa-

ratiçti, rasigti çi anarhiçti, fie cá sunt din zona Americii Latine (Sandero Luminoso, Tupak

Amaru, din Peru, For,tele Armate Revolufionare, din Columbia, etc.), din Orientul Mijlocitt
(Hamas, Brigäzile Martirilor Al-Aqsa, Hezbollah, Jihadul Islamio Palestinian, Miçoarea Ka-

hane etc.), din Europa (Armata Corsicaná, Miçoarea bascä E.T.A. etc.) sau din Asia (Armata

Roçie Japonezá, Tigrii Eliberárii din Tamil Elam etc.), Internetul ocupä un loc aparte.

Gmpurile neonaziste au fost printre prirnele care aLl descoperit, din anii '80, avantajele comu-

nicárii pe Intemet (releaua Thulenetz). Luarea de ostatici operatä în Pem laAmbasada Japoniei

de cátre MRTA, în 1996-1997, a fãcnt obiectul unei largi mediatizári. Organizaliile islamice
aLt recurs pe larg la aceastá posibilitate (Voicn, 2008). Asocierea studenlilor islamiçti unifi din

Europa are astfel un website Internet acoesibil doar membrilor säi (www.tawheed.org).

Un recent studiu, întins pe durata a çase ani de zile, susline faptul cä organizafiile teroriste

çi suslinátorii acestora au utilizat toate mijloaoele pe care Internetul le oferä pentru a recruta
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noi membri, pentrr.r obJinerea de fonduri çi pentrr.r lansarea unei "carnpanii a fricii" la nivel
mondial. Website-ul acestei miçcäri a fost vizitat de peste 200.000 de ori între decernhrie 1996
çi mai 1999. Relelele de comunicafii, anonime çi discrete, sunt o bunápia!á (Weimann, 2003),
In aceste condilii, pentnr a combate efrcient terorismul, simpla suprimare a utilizárii instm-
mentelor lor virtuale nu este suficientä.

Potrivit îndrumárii lui Al-Zawahiri, jihadigtii îçi folosesc, în prezent, experienla în ceea
ce priveçte tehnologia informafiei, pentru a a-çi dezvolta posibilitälile media jihadiste. Cel
mai eficient efort depus îl reprezintä postul de televiziune al Statului Islamic Irak (ISI)
aparlinând al-Qaeda, disponibil pe website-ul Yor.rTube77. Contul ISI pe YouTtrbe a fost rea-
lizat în luna ianuarie 2007, avânddoar 40 de persoane înscrise, dar cu peste 7.000 de vizionäri.
website-ul con{ine un numár mare de înregisträri video cu atacuri ale insurgen}ilor împotriva
Coali{iei çi a for}elor de securitate irakiene locale, precum çi discursuri emolionante linute de
pLrrtätorii de cuvânt ISI, prin care aceçtia fac apel la poten{ialii jihadiçti pentm a se alátura
forlelor al-Qaeda din lrak.

În prezent, cu ajutorul canalului TV de pe website-ul YouTube, precrrm çi a altor web-
site-uri gazdá", al-Qaeda s-a asigurat cä anunfurile sale vor ajunge la sus]inátorii sái fãrä a
exista riscul de a fi interceptate (Voicu, 2003). Pe fonrmuri jihadiste au fost vehiculate aspecte
menite sá certifice existenfa liclerului "statului Islamic lrak" (ISf, cunoscut sub numele de
Abu Ornar Al-Baghdadi, în condiliile în care, la nivelul presei, a fost deseori prezentat drept
un personaj hctiv.

Astfel, au fost invocate çtiri diftizate de postul de televiziune "Al-Arabiyah" pe marginea
acestui snbiect, apreciate ca f,rind contradictorii (SRI, iunie 2008). Deçi anuntase anterior cá
de{ine dovezi care atestã faptul cã liderul terorist nu este un personaj real, sursa de presã a
ptezentat fotografii ale acestuia. Este posibil ca aceste mesaje sä aibá ca scop consolidarea
imaginii organizaliei de principalä for!á a Jihadului în Irak, în condiliile în care reprezentanfi
ai terorismului sunnit, printre care çi gruparea "Hamas-Irak,,, an suslinut cã Abu omar Al-
Baghdadi cste o inventie a ISI, menitä a crea impresia originii sale irakiene, circumscris cam-
paniei de combatere a criticilor conform cärora agenda "statr.thri Islamic Irak" ar depäçi
granilele acestei läri.

O cercetare sumarã a Intemetului evidentia, în anul 1998, cä aproximativ jtrmätate din
cele 30 de grupári recunoscute ca"organizalii teroriste sträine", prin "US Antitenorism and
Effective Death Penalty Act" (1996) operau pe website-uri de tipul: "assam.com", "almtrhra-
jiroun.com", "Qassam.com", "JihadttnspLm.net", "Jahad.net" sau "Alsaha.com,, etc. Dacä în
anul 2000 erau identiflicate 20 website-uri jihadiste, în cnrsul amrlui 2005, numärul acestora
era de circa 4,800, cu loca{ii situate în Iran, canada, Statele unite, olanda, Liban, Rnsia,
Hong Kong çi Marea Britanie (www.smitson,org/newcentury/ppt/Atran_senate.ppt), Numärul
acestora a explodat mai ales dupá începerea rázboiului din lrak, multe din gmpárile insurgente
de acolo având website-uri çi interfele pentru trimiterea mesajelor, 

"..ui" îi ajutä sä-çi
menliná activä releaua (Weimann, 2004, dvpáChiru, 2007). Rebelii ceceni au fost primii caie
s-au adaptat la valoarea noii tehnologii (Lewis, 2006), urmali fiind de organiza,tialashkar-e-
Taiba, din Pakistan.

Talibanii îçi difuzeazã astfel ideologia pe un website propriu, considerând cá mediile de
informare occidentale nu o vor difuza sau dacá o vor face ea va flr distorsionatä (www.Tali-
ban.org). Islamiçtii algerieni comunicä çi ei cu simpatizanlii prin Intemet. FIS a utilizat de
exemplu serviciile agenlülor de presã islamiste, printre care se numãrä MSANEWS, unde

96



%¿,uasu, dp $t¿¡'tttø 7n ¡il'utanø - 2 /200 B

sunt reproduse comunicatele sale. HAMAS este unul dintre cei rnai prolif,rci utilizatori de In-

temet (Voicu, 2008). MSANEWS furnizeazá lista website-urilor lntemet unde pot fi gäsite co-

municatele sale (Assabeel On-line) çi cele ale aripii sale militare (www.palestine-info.org).

Restrângând aria analizelor întreprinse la r.rn studiu meritoriu (Stancitr, 2005; Carafano,

V/eitz, 2008), organiza{iile jihadiste ulllizeazá Internetul pentru:
. propaganda çi formularea cererilor: gmpärile teroriste acuzä limitárile impuse libertálii

de expresie çi pledeazá cauzacamalazilor închiçi pe motive politice de diferite regi-

muri, teme de mare rezonan!á în rândul publicului democrat din Occident.
. Strângere de fonduri prin organizalii caritabile, organiza\ä neguvemamentale çi in-

stitulii financiare.
. Recrntare çi mobilizare: organizaliile teroriste culeg informalii despre vizitatorii

frecvenli ai website-urilor çi îi conlacteazâ. Chat - room-ul, Internet-café, çi buletin

board sunt cele mai vizate. Ulterior, relalia funclioneazáîn dublu sens, sttslinátorii

oferindu-çi serviciile prin Internet.
. Instmire: numeroase website-uri oferá ghiduri çi manuale de utilizare a unor sub-

stanle otrávitoare, materiale explozive.
. Comnnicarea çi coordonarea dintre mernbrii operativi çi adepli çi planificarea ata-

curilor teroriste: website-uri specializate, chat room-uri gi poçta electronicá sunt din

ce în ce mai mult utilizate pentru transmiterea instrucliunilor, cunoçtinfelor çi datelor

tehnice necesare planificárii çi executärii acliunilor teroriste. DorÈ celule teroriste din

Florida çi Canada, care an fost recent desfiinfate, îçi transmiteau mesajele direct prin

Internet. Nu lipsit de semnificalie este çi faptul cá organizalia Al-Qaeda, dar çi alte

relele transnalionale se bazeazámasiv pe lnternet pentrtt a comnnica ctt mernbrii lor

operativi. Mesajele organizaliei apar pe circa 6.000 de website-uri web (Carafano,

Weitz,2008).
. Dezinformarea - emiterea unor ameninjári sau a unor imagipi pentru a inspira sen-

timentele de teamá, lipsa de apárare çi oroarea; un exemplu este dat la data de

25.05.2008: pe website-ul jihadist "Al-Ekhlass" (utilizat frecvent de "Al-Qaeda") a

fost postat un material video, cu durata de 39 de minute, intitulat "Jihadtú Nuclear

- Teroarea supremä". În partea introductivá a mesajuhri a fost fonnulatá o ameninlare

la adresa Statelor Unite, potrivit cäreia "acestea vor fi, în cttrând, ruinate de un atac

nuclear dezastmos" (SRI, mai 2008). Materialul mai cuprinde o compilalie de frag-

mente din emisiuni difuzate de televiziuni occidentale ("BBC World"/Marea Bri-
tanie) çi mesaje ale liderilor "Al- Qaeda", Ossamaben Laden çiAymanAl-Zawahiri,
axate pe problematica armelor de distrugere în masá. Totodatä, aur fost inserate:

pasaje dintr-un edict religios (Fatwa), care se referá la posibilitatea utilizárii acestor

mijloace de luptä în Jihad; imagini cu atentatele de la IL09.2001, din SUA, çi de la

07,06.2005, din Marea Britanie. O combinafie cripticá de litere çi cifre þrecum: 2B-

68-aP-7m-(9)), care apar pentm câteva sectrnde, ñráaftînsolite de explicalii. Având

în vedere cá, potrivit unor analiçti în domeniul terorismurlui, nu existá date care sá

ateste pregätirea, de cätre entitáli teroriste, a unor atacuri cu arme de distrugere în

masá, mesajul se înscrie, probabil, în seria acliunilor propagandistice de terorizare

a Occidentului (SRl, iunie 2008)'
. Strângerea de informafii : infrastructura pentm transport, centrale nucleare, porturi,

aeroporturi, cládiri publice etc. Departamentul Securitälii Nalionale (DNS) admi-
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nistreazä un website protejat cu parolá denumit TRIPWIRE, care oferã informafii
privind modalitatea de combatere a mijloacelor explozive improvizate;

'Asumarea unor atentate comise; pentnr a-çi evidenfia contribr.rfia la "Jihadul antiocci-
dental", gruparea "Brigäzile Jund Al-yemen", ahliatã relelei .,Al-eaeda,,, 

a reven-
dicat o tentativä de atentat cu bombä, derulatä la data de 30.04.2008, çi care, potrivit
afirmaliilor acesteia, a vizat Ambasada Italiei la Sana'a (SRI, iunie 2008). Cãnform
organizatiei, operaliunea teroristä a urmärit "alungarea infidelilor din peninsulaAra-
bicä, unde se aflä läcaçurile sfinte ale Islamului, precum çi räzbunarea tuturor musul-
manilor care sunt victime ale campaniei mondiale a cruciajilor"; preponderenla
mesajelor axate pe jihadtrl îndreptat împotriva forlelor "infidelilor" çi/r* u forfelor
apostate este relevatä çi de cátre Al-Tajdid, tm fornm de limbá arabä, cr.r sediul la
Londra.

Utmare a interesului manifestat fa{ä de subiectele enunlate, în perioada 7-8 iulie 2006,
vizitatorünoi gi cei existenfi deja pe forum (Documentar UNAP, 2007) aufost organizali pen-
tru disculii, pe grupuri tematice. Ternele principale erau reprezentate de çtirile despre littàO çi
liderii migcärilor jihadiste. $tirile pentnr aceastä perioadä au inclus un buletin ,.dè recoltá ¡i-
hadistá" despre evenimentele din Irak, o actr.ral izare a "vocii din Cautcaz", o cnlegere u 

""io.mai recente declara{ii ale Consiliului Shura al Mujahedinilor irakieni, o declaralie din partea
Brigãzilor Al-Quds, anunlul doborârii unui elicopter american în Irak çi prezenta "escadroa-
nele mortii" din Irak. Pe linia acliunilor de sporire a vizibilitãlii sale mediatice, gruparea
"Ansar Al-Islam" a annntat înfiinlarea unui centru de presã propriu, numit ,,Al- Anrãr,. isRI,
iunie 2008). Demersul a fost prezentat drept "un ráspuns la schimbärile survenite în modul de
derulare a räzboiului, datoritä noilor strategii abordate de cätre <inamic>, focalizatepe mass-
media, pentru a compensa egecurile înregistrate pe câmpul de luptá,..

Ca çi multe alte organiza[ii, grupurile teroriste vtllizeazá,Intemetul pentru oblinerea de
fonduri financiare. OrganizaliaAl-Qaeda, de exemplu, a depins în mare mäsurä de donafii, iar
oblinerea de fonduri este bazatã pe existenla unei relele extinse de funda{ii de caritate, orga-
nizatii non-guvemamentale çi alte institulii financiare, care folosesc website-urile çi Inteme.tul
pentru disculii on-line çi pentm activitäli de tip forum.

De asemenea, ltrptätorii ceceni din regiunea separatistä msä au úilizatlnternetul pentru
publicarea conturilor lor bancare, în care simpatizan{ii ar fi putut contribui cu diverse sume.
Un alt exemplu este faptul cã în decemb rie 2001, Guvemul SUA a confiscat bunurile unei in-
stitulii de caritate cu sediul în 'l'exas, datoritä legãturilor menlinute prin intennediul Inteme-
tnltri cn oryanizalia Hamas.

Prin intermediul paginilor web, organizaliile nalionaliste (Jihadul Islamic palestinian,
Brigada MartirilorAl-Aqsa, Baloh Mujahedin etc.) çi separatiste (Organiza{ia separatistä bascä
E.T.A. - Eusdaki Ta Askatasuna, Partidul Muncitoresc Kurd - P.K.K., din Tgrcia, Armata de
eliberare a Kosovo etc.) çi-au permanentizat legäturile prin schimbtrri de informalii, precum
o serie de härfi ale zonelor aflate în disputá, çi disculii privitoare lajustificäri teologice aleji-
hadului sau celebrarea teroriçtilor kamikaze. Cu ajutorul Intemefilui se menlin nu nqmai teja-
turile între rnembrii aceluiaçi grup terorist, dar çi legäturile cu organizajiile situate g"og.u?r"
la mare distan!ä.

In acest sens, zeci de website-uri care promoveazá terorismul în numele jihadului, ajutã
teroriçtii din zone depãrtate unele de altele, de exemplu Cecenia çi Malaezia, sä men{inå un
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schimb de idei çi de informalii practice privind constituirea unor structuri sau celule teroriste,

modalitäli de realizare a atentatelor sau informalii despre posibile rute de transport. Astfel,

"Manualul Mujahedinilor" de fabricare a otrávurilor este un manual on-line distribtrit pe scará

largä, în care sunt cuprinse instrucliuni detaliate referitoare la modul de fabricare afüzanalá a

diferitelor tipuri de arme (http://www.washingtonpost.com).
lnvestigatorii britanici au gásit în casa teroristului arab Abu Hamza "Bnciclopedia Ji-

hadului Afgan", un rnanual al "teroristului perfect", în care aspiranlii sunt instmili unde sá

punä bombe: Turnul Eiffel din Paris, Big Ben-ul din Londra çi Statuia Libertalii din New

York. În prezent,Abu Hamza este anchetat de Curtea de Justilie de la Londra pentru cá a in-

stigat la crimá împotriva evreilor çi a nemulsumanilor în cadrul unor reuniuni publice. La el

acasä au fost descoperite cele zece volume, unele postate çi pe website-urile jihadiste, cLI "în-

vá!áturi pentru teroriçti". Conform acestui manual, teroriçtii care doresc sá obJiná însá un

numár foarte mare de victirne umane sunt îndemnali sá plaseze bombe în locurile aglomerate.

Principalele linte sunt Tumul Eiffel din Paris, Big Ben-ul din Londra çi Statuia Libertálii din

New York. La acest capitol intrá stadioanele de fotbal, aeroporturile, muzeele sau stafiile ntr-

cleare din diferite párli ale lurnii. Cele zece volume au fost scrise între 1989 çi 1999 çi se pare

cä inifial erau dedicate exclnsiv afganilor. Cartea oferá informatii detaliate despre modul în

care acfioneazä serviciile socrete, despre modul cum pot fi constntite dispozitive explozive çi

despre cum se poate pregáti un asasinat.

Surprinzätor sau nu este çi faptul cá liderii Al-Qaeda att încercat sá punä bazele unei bi-

blioteci on-line, în timp ce eventualii noi recruli au acces la un forum de discufii denumit

QALAH, unde putean gãsi cele mai recente informalii legate de hacking într-o zoná de disculii

elocvent denvmitá jihaùtl electronic (Rollins, Wilson, 2007). Considerând çi aceste aspecte,

Internetul a devenit, din ce în ce mai mult "un forr,rm pentru grupárile teroriste sau teroriçtii

individuali" (Stancu, 2000).

Teroriçtii au demonstrat cá delin nu ntrmai abilitálile necesare pentru a derula activitáli

de marketing on-line, dar çi cá sunt în másurá, prin navigarea pe Intemet, sá oblinä gi trlterior

sá beneficieze de informalia existentä pe paginile de web disponibile pe întregul mapamond.

Conform cçlor declarate de cátre Secretarul Departamentului de Apárare al SUA, Donald

Rumsfeld, un manual de pregätire al organizaliei teroriste Al Qaeda, recuperat din Afganistan,

explicá cititorilor sái urmätoarele: "Folosili snrsele pLrblice de infonnare în mod deschis, ñrä
a rectrrge la metode ilegale, acestea vä vor da posibilitatea sá adunali cel pufin 80 % din in-

formaliile necesare referitoare la dugmani" (Weimann, 2004).

În acest cadru, SuleymanAnil, çeful NCIRC - NATO Computer Incident Response Ca-

pabílity (departament responsabil cu protejarea Alianlei de ciber-atacuri), a avertizat cä orga-

niza\iatrateazá ameninlarea räzboiului cibernetic la fel de serios ca çi riscul unui atac ctt

rachete. Acesta a subliniat, totodatá, cä spionajul on-line çi terorismul prin Intemet reprezintá,

în momentul de 1a!â, unele dintre cele mai mari pericole pentru securitatea globalâ, iar un atac

hotärât asupra infrastructurii informatice a unui stat este în prezent imposibil de oprit
(www.guardian.co.uk ).

Astfel, Forfele Aeriene din cadrul Departamentului Apãrárii al SUA prezintä o

schemã a componentelor räzboiului informa{ional (Muscalagiu, 2008) dus împotriva teroris-

muh"ri ca mijloc de propagare a ideilor sale "revolufionare" de infestare çi îndoctrinare a opiniei

publice prin mijloace electronice de informare în masä, televiziunea prin satelit çi Internet

(vezi schema din pag 100 n.red.).

F
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Summitul NATO de la Bucureçti, din2 - 4 aprilie 2008, a avut încä un motiv în plus sá

aducä în disculie un plan de ac{ir.rne çi reacfie pentru situalia ipoteticä dar posibilä a urmi atac
informatic îndreptat împotriva unui stat membru (wwwcrime-research.org). Acest lucru este

cu atât mai important, ctt cât nu poate fi neglijat nici faphrl cá în cadrul operafiunilor organi-
zalieiAl Qaeda, de exemplu, Intemetul a fost intens utilizat pentru planificareagi coordonarea
atacurilor de la I I septembrie 2001 (Andreescu, Albr.r, 200g).

Astfel, mii de mesaje codate, postate într-un spaliu special desemnat al unui website, au
fost descoperite de ofrcialii federali americani cu ocazia arestárii lui Abu Zvbaydah,cel care
a fost considerat creierul acliunii în care ar.r fost distmse clãdirile WorldTrade Center çi în care
çi-au pierdut viala peste 3.000 de persoane.

Bilanful EUROPOL aratá cáîn cursul an:ufui2007, în nu mai putin de 15 Íäri din UE au
fost relinLrli circa 7 00 de suspecfi de terorism, în principal islamiçti.

Surprinzätor sau nu, de refinut este faptul cä din cele 498 de atentate înregistrate, doar
patnt au avut legãturá cu militanlii islamigti, 424 fünd comise de cátre separatiçtii corsicani
çi basci, respectiv Frontul corsican de Eliberare Nalionalá çi organizafia bascä ETA.

Chiar dacã cifrele din raportul EUROPOL susfin descreçteri semnificative ale amenin!ärii
fundamentalismului islamic în Europa, viziunea nu este împärtäçitä de toate capitalele eu-
ropene, Sä fie vorba doar de o prejudecatä?

În Raportul privind situa{ia çi tendinfele terorismului în Uniunea Europeanã, postat pe
website-trl "NEFAFoundation", din SUA, pericolul de a fi comise atentate teroriste în Europa
este mai mare decât oricând. Potrivit Biroului Federal German pentru Combaterea Criminali-
täfii (BKA) çi Ofrciului Federal pentru Apärarea Constitr.rliei, serviciul de informafii inteme,
HEZBOLLAH-uI libanez dispune de logistica necesarä pentru a comite în Germania atentate
de mare amploare asupra populatiei civile çi a obiectivelor de importan!á strategicá. Conform
aceloragi surse, asociate "surselor de informare deschise" ftlmizate de cätre serviciile inteme
cle informafii, "900 de membrii Hezbollah, prezen{i în Germania, ar putea fi mobilizati 1n
orice moment pentnr comiterea de acfiuni teroriste". Ce poate sä însemne acest lucru?
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Atacuri teroriste în Germania sunt prognozate çi din partea militanlilor islamiçti instruili
în Pakistan çi Afganistan. Joerg Zierke, directorul Biroului Federal German pentru Combaterea

Criminalitälii (BKA) declara cá "peste 50 de militanli islamiçti au párásit Germania cu desti-

nalia taberele de antrenament din Pakistan çi Afganistan operate de talibanii Al-Qaeda çi Uni-

unea Jihadului Islamic (IJU) din Uzbekistan. Sä fie vorba de o reconfigurare a terorii? Care

vor fi urmárile lor în continuare în viala interna{ionalá?

Vom asista în urmátorii ani la o accentuare - foarte posibil chiar acceleratá - de noi aten-

tate teroriste sintetice, a acestor planuri globaliste de transformare a întregii planete într-o

mare închisoare condusá de un guvern mondial, astfel încât puterea va sta în mâinile a câtorva

oameni ftrá capopulalia sã poatá sä facä ceva în aceastá privin!á?

Istoria demonstreazä, çi nu o singura datä, cä orice este posibil. Aça cum gi Uniunea

Europeaná a fost un plan demult gândit, în principal cle gmpr"rl Bilderberg, la fel çi Uniunea

Nord-Americanä a luat fiinfá în martie 2005 prin ceea ce se cheamä Parteneriatul de Prosperi-

tate çi Securitate semnat de preçedinlii SUA, Canada çi Mexic, evitând supervizarea congre-

sului, iar în 2010 se açteaptä aparíliamonezii r.nice Amero.
În mod cert vorn asista la presiuni din ce în ce mai multe asupra Iranului çi, aça cum am

preconizat - confirmate de întâlnirea Bilderberg çi de oficialitálile SUA - aceasta va consta

doar din atac aerian asupra obiectivelor principale din Iran, fãrá o invazie terestrá, întrucât în

Iran sunt foarte multe interese europene, ruse, chineze çi ale altor färi (Dorneanu, 2007). Sunt
sceptic asupra viitorului.. . vom vedea accentuarea altor pericole gen: încälzirea globalã,

asteroizi çi.. de ce nu... ultima carte, o falsä ameninfare extrateresträ, aça cum avertiza

Wemher von Braun þárintele programului spafial american çi directorul NASA) în 1972.

Ca reacfie la aceste dezvoltári de sihralie, din ce în ce mai mulçi oameni se trezesc ai rea-

lizeazá situatia actualá mondialä. Un rezultat concret çi un criteriu de anticipare a situaliilor
de risc din partea organizafiilor teroriste este reprezentat de constituirea, în cadrul Serviciului

Român de Informafii, a Centrului National CYBERINT.
Cu misiunea asigurãrii capabilitäfilor de prevenire, proteclie, reaclie çi management al

consecinfelor în situa{ia unor atacuri cibemetice, Centnrl oferä platforma de colaborare a in-
stituliilor din cadrul sistemului de securitate nalionalä cu responsabilitáti în domeniu çi inter-

fala de cooperare cu strtrctttrile similare din cadml NATO.

În loc de concluzie finalá
Chiar dacá scopul general al terorismr¡lui contemporan este de a dezmembra societatea,

ordinea de drept existentä çi legitimarea unor alte "surse ale pttterii", printr-un export de haos

çi teroare, cu toate acestea nu trebuie neglijat faptr.rl cä se impune mai mult decât oricând

aflarea unui consens la masa dialogului privind conceptualizarea terorii.
Terorism nu înseamnä numai Osama Ben Laden, terorism islamic sau, potrivit surselor

mass-media, acliunile SUA în Irak. Fie cá ne gândim doar la motivafii economice, politice sau

de ordin mental, terorismul înseamnä mult mai mult. lnseamnã främântárile unui început de

mileniu III, înseamná interese multiple çi chiar încercäri repetate de redistribuire a sistemului

de forle la nivel mondial. Înainte de toate, în accepfiunea ex-pregedintelui SUA, Bill Clinton,
terorismul înseamná partea înturecatá a globalizárä care divide lumea în bogali çi sáraci, pro-

moveazá competilia, dar çi conflictele, alimenteazá sentimentele de ttrá, alienare çi dtrere".

@:

101



-@
1?rua*a, ¿¿t åt¡¡ttlø %Yl¡L,¡,tann - 2 /200 I

Färã sä insistäm asupra temelor dezbátute, ne reznmãm numai la a privi Er,rropa ca pe un
veritabil teatru de actiune ce porneçte din Urali çi se întinde pânã la Atlantic. Terorismul este
departe de se a fi încheiat, dimensiunile sale flrind comparabile cu cele ale unui rázbot al vi-
itorului. Care este miza çi ce interese sunt amestecate în acest sinistru joc? Sä fre vorba doar
de un conflict între civilizalii? Înseamná Vestul civilizalie iar lumea arabä înseamná petrol?

Sunt întrebäri ale cäror rãspunsuri pot deschide noi posibilitäfi de înfelegere a Islàmului,
respectiv a Jihadului contra Terorism, parte din acestea fiind prezentate çi în lucrarea "Jihadul
Islamic", recent editatã.
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"INFORMATIA t.,l înseømnã putere cle cea mai înaltã calítute".
(parafrazã dupã ALVIN TOFFLER)

Introducere
RäzboiLrl rnodem nu mai vizeazá distrugerea totalä a adversarului, ci încearcá sá evite

epuizarea resurselor celui învins. O asemenea solulie creeazä probleme r-rlterioare deosebit de

dificile pentru învingätori, cárora le-ar reveni astfel în totalitate responsabilitatea reconstrucfiei

"noü ctrceriri", färá însá a benefrcia de cooperarea unora dintre forlele politice gi militare exis-

tente çi de infrastructura spaliului respectiv.

Într-un astfel de context tensionat gi complex, securitatea fiecárui stat, precum çi a co-

rnunitálii internafionale, în ansamblu, depinde nu atât de capacitatea de reacfie çi adaptare, cât,

mai ales, de capacitatea de anticipare çi de acliune pro-activá. Înh-o lume complexá, dinamicá

gi conflictualá, af\atáîn plin proces de globalizare, înfelegerea profundä a tendinlelor majore

de evolutie a lumii çi a modului în care fiecare entitate are çansa sá devinä parte activá a

aoestui proces este o condilie esenlialá a progresului. La fel de importante sunt çi cttnoagterea,

înlelegelea çi evaluarea corectá a proceselor inteme, a gradului de coeziune socialá, a capacitáçii

de mobilizare pentru realizarea unor proiecte nafionale.

În acest sens, în toate conflictele rnilitare modeme s-au cáutat solulii de identificare çi

dezvoltare a cooperárii cu segmentul spectnrlui polltic "necompromß" în perioada anterioará,

care sá poatá fi " ajutat" sä câgtige çi sä menlinä puterea.

Indiferent de perspectivá, rázboiul va rámãne, probabil, mereu, o situaJie limitá a com-

portamentului omenesc, un paradoxal modus vivendi. Înainte de a fi un modtts vivendi,räzboiul
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trebuie sä fie suptts unui modus cognoscendi, întrucât nu se poate apela la el atãtavreme cât
ntt i se cunosc cauzele, filozofia gi fizionomia, implicaliile çi - mai ales - efectele,

România, în calitate de stat care contribuie la dezvoltarea civilizaliei euroatlantice, par-
ticipant activ la noua construclie europeanä , promoveazá", protejeazá çi apãrä democralia, ìes-
pectá drepturile çi libertälile fundamentale ale omului çi acfioneazä în conformitate cu
prevederile dreptului ìnternafional, pentm accelerarea modernizärii çi dezvoltárii sale eco-
nomice çi sociale, asigurarea unui standard de viafä european çi afirmarea identitálii nalionale.

Räzboiul bazat pe efecte
din perspectiva analizei de "intelligence,,
Se discutä astázi despre rãzboiul (conflictul) asimetric, ce pare a fi un rãzboi al umbrelor,

un rãzboi primitiv (de cele mai multe ori, neþutificat) al celui slab împotriva celui putemic,
în care cel putemic respectä regulile 9i principiile conflictului, normele de drept çi întieaga le-
gislafie intema{ionalä, iar cel slab are iniçiativá strategicä çi toate mijloacele pentrg a-l pune
pe cel pnternic în dificultate, deoarece el nu respectä nicio regulá. Rãzboiul (conflictutj asi-
metric este identificat ctr gherila, terorismul, revolu{ia armatá., prectrm çi cu alte forme prin
care o parte a popr,rlaliei sau o parte a "actot'ilor" lumii luptä pentftt ceea ce considerä cá li
se cuvine.

Conflictul asimetric ntt este asimetric numai pentru unii çi dispropor{ionat sau normal
pentru alfii, ci este asimetric pentru toatá lumea, având în vedere cä de o parte a axei se aflã
înalta tchnologie, capacitälile de intetligence, politicile, doctrinele çi strategiile care funda-
menteazá rãzboiul bazatpe relea, rázboinl preemtivr, rãzboiul preventiv, realizareade alianle
çi coalilii, controlul pielelor gi resurselor, în tirnp ce, de cealaltä parte, se aflä politicile, doó-
trinele çi strategiile de ripostá adecvatá, care folosesc la maximnm vulnerabilitálile societälii
înalt tehnologizate çi pe cele care pot fi create sau induse.

Astfel, tehnologia performantã de astäzi a permis apaú,lia unor noi tipuri de operalii:
räzboiul bazatpe relea çi räzboiul bazat pe efecte. În timp ce prin räzboiul bazatfe reiea
spaliul luptei devine nelimitat çi timpii de reac{ie tind spre instantaneu, prin inclucleiea într-
vn "infospafilt" unic al sistemelor de senzori, execufie çi decizie, prin satisfacerea rmor
condi{ionäri de naturá preponderent politicá(prezenfa militarã în alte ¡ãri, probleme cle srnyol
çi de interpretare q acordurilor Si tratatelor internalionale), în räzboiulbazatpe efecte ad-
versarul, monitorizat pe orizontalá çi pe verticalä, este privit ca o comunitate de civili gi mili-
tari, împotriva cáreia se aclioneazä sinergic, selectiv çi nuanJat, cu instrumente politice,
economice, financiare, cu cele de operalii informalionale, psihologice, dar çi cu cafabilitä{i
militare.

Dacá în etapa desfãçurärii acliunilor armate, gradul de implicare a stnrcturilor militare în
spectrul operafional joacä un rol predominant, ln etapele post-conflict (ele asigtrare ct sec1t-
ritãfii, de stabilízare çi ehiar de reconstnrcfle), componenta militará are un rol diminuat, în
comparalie cu cel al altor structuri gi agen{ii implicate. Aça cum au demonstrat openläle "Al-
lied Force" în Kosovo, "Enduríng Freedom" în Afganistan çi "Iraq Freedom';în Irak, con-
siderarea superioritälii militare la nivelurile strategic sau operafional este inadecvatá atunci
când este comparatä cu al{i factori, cum sunt voin{a de a lupta a inamicului sau caracteristicile
mediultri. Din experienfa conflictelor din primii ani ai mileniului trei se constatá faptgl cá în
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teatrul de operalii aclioneazâo alian!á (coali¡ie) intemafionalä, acárei eficien!ä în a face fa!á

viitoarelor provocári sebazeazápe abilitatea de transformare a propriilor capabilitä1i pentru

a reuçi în mediul complex pe care urmeazásá-l stabilizeze din punct de vedere militar, politic,

economic çi social. Aceastá abordare a operaliilor va necesita utilizarea integratá a tuturor in-

strumentelor de putere ale Alianfei (þrfa de distrugere, descuraiare armqtã, dar çi compo-

nente cle reconstntcfie, sprijin civil, suport politic çi logistic pentrtt autoritãlile locale) în

scopul creárii efectelor care vor conduce la rezultatele scontate. Acest tip de abordare trebuie

sä conducá la diminuarea pierderilor umane çi materiale din partea Alianlei çi la oblinerea

unor efecte de duratá.
Pentru realizareadezideratelor operafiilor bazatepe efecte, roltrl primordial î1 are asigu-

rareaAlianlei (Coali¡iei) cu produse de informafii (intelligence), care sá acopere întregr.rl spec-

tru antropologic, militar, politic, economic, social, cultural etc. Modul de planifìcare çi

desfãçtrrare a operaliilor, concentrate pe realizarea stárii finale (end-state) care se doreçte a fr

atinsá, se bazeazáîntru totul pe informa[iile care asigurá o înlelegere exhaustivä a "atmosfe-

rei" încare se desfäçoará operalia militarä. Viziunea Comitetului Militar al NATO referitoare

la operaliile b azate peefectã este prezentatá în documentul MCM - 0052 -2006. În paragraful

"Comprehensive Political Guidance" se afirmå cã "într-un meditt de securitate global çi aflat

în evoh.t¡ie este necesarã în practicã, o strânsã cooperqre çi coordonare cu organizalüle in-

ternafionale, fi.ecare îndeplinindu-çi rolul propritt, roluri interconectate în prevenirea çi mana-

gementul crizelor "z În conceplia rázboiului bazat pe efecte este necesarä parcurgerea a patru

etape:

a) dezvoltare abazei de date referitoare la cunoaçterea ariei de operafii (htowledge de-

velopment);
b) planificarea çi organizarea operaliilor;
c) executarea acfiunilor;
d) analiza post-acliune, bazatápe infonnafii privincl efectele îndeplinirii misiunii (erud-

state).
Rázboiul/conflictul bazat pe efecte poate h organizat la toate nivelurile acliunii militare:

la nivel tactic ar putea reprezentautilizarea violenlei armate asupra punctelor critice ale ad-

versarnltri (inchtsiv a celor de nah.rã nonmilitarã),la nivel operativ ar putea însemna desctt-

rajarea adversarului din teatm prin exploatarea superioritá}ii terestre, aeriene, navale çi

cosmice, în timp ce la nivel strategic ar putea consta în integrarea tutttror resttrselor necesare

în eforttrl de rázboi (economice, financiare, militare). Se utmáresc efecte directe çi indirecte

concrete, care sá influenleze comportamentul autoritáfilor, care vor fi obligate sá cedeze, fiind
evident cá nn orice actor politic poate spera sá realizeze circumstanlele favorabile desñçurárii

unei asemenea operalii3.

Operaliile bazate pe efecte - abordári

conceptuale în " intelligence "
Gestionarea cu succes a "provocãrilor" securitálii nalionale depinde de strategia militarä

çi de abilitatea forlelor armate de a obline efectele dorite prin introducerea în doctrine a con-

ceptului operafional - Operafii Bazate pe Efecte (OBE/EBO/EBAO)4 .

În acest context, OBE pot fi definite ca seturi de acliuni coordonate çi direclionate în

scopnl modelárii/transformärii într-trn mod favorabil a comportamentului actorilor Qtrieteni,

@-
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inamici çi neutri) pe timp de pace, în situafii de crizálrázboi çi atingerii unei stäri de finalitate
(end-state)' Elemente ale conceptului opera{ional OBE au fost folosite pentru prima oarä de
strategul chinez SLIN TZI - care le-a aplicat prin organizarea de blocaàe, ur"ãii, acliuni de
evitare a contactului direct çi de înçelare, acfiuni de subversiune çi alte metode, care nu pre-
supuneau confruntarea armatá,.

Operaliile bazate pe efecte trebuie sä exprime cel mai bine ideea cá strccesul unui conflict
armat poate fi evaluat prin prisma rezultatelor çi nu a distrugerilor, çi cä, în realitate, dis-
trugerea tmr'ti inamic nu a fost decât o metodá pentru atingerea unei finalitãfi strategice, nu un
scop în sine, Planificareabazatápe efecte se aplicä dincolo de spectrul conflictglui, de la ope-
rafii la scará micä la un teatnr de opera{iuni.

Pentru a se realiza o 'lnlelegere completã ø medittluì/atmosferei"încare se va desfãçura
operatia militará este necesarä participarea tuturor elementelor unui comandament, colábo-
rarea cu diferite structuri de informalii ale actorilor prezenJi în zona de conflict satr post-con-
flict, precum çi cu cele nafionale, partenere, aliate sau centre de excelenfä neguvemamentale.
O "comunitate de informalü a aliançeí/coali¡ieí" astfel formatá este crucialä pentru o primá
etapá a OBE. Cooperarea poate identifica elemente importante referitoare la sistemul relalional
de tip hzic, func{ional sau comportamental al entitälilor sistemului care se cloreçte a fi controlat
de alianfã/coalifie. Entitälile pot {i oameni, elemente de infrastmcturá, forle militare, informafii
etc' Analiçtíí din "íntelligence" pot identifîca relafiile çi legãturile de tip comportamental,
fizic sau func{ional dintre elementele sistemului aflat în studiu çi, implicit, pot identifica cen-
trele de greutate çi punctele tari pentru a se pntea influenfa comportamentuliistemului (fig,ra
nr. l)în sensul dorit, pentru a se obline efecte.
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În aceste condiçii, structura de informatii va alimenta comanda Alian{eilCoaliliei cu ln-
formalii care räspund la necesitátile "clasice" militare de nivel tactic, operativ çi strategic, dar
vor acoperi çi alte
social. În aceastä

zone de interes, pentru a sprijini efectele din spectrul politic, economic çi
abordare, strr,ctttrs de informølíi nu va suferi schímbãri, elementul de

noutate øpøre în speclntl nqturíí informalíilor çi al produselor dísemìnate.
Produsele de informafii, de exemplu, snnt vitale pentru planificarea çi desfãçuarea de

operafii informafionale (Info Ops), dar çi pentru contracararea celor desfãçurate de forlele
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opozante ("inamic" în acceplia terminologiei EBAO). Refelele teroriste, anarhiste çi extre-

miste pot face uz de mass-media pentru amplificarea nemullumirilor çi a turbulenlelor prin

desfãçurarea de campanii de informare care exercitä presiune asupra alialilor. Alianla/Coalilia
se poate açtepta ca, în desfãgurarea operafiilor pe perioade mai lungi, în unele regiuni, media

indigená sá concureze cu media intemafionalá pentru influenfarea percepliilor locale sau in-

temalionale. Scopul ar putea consta în menfinerea iniliativei de cátre cei care vor influenfa efi-

cient "atmosfera" santmodul de înfelegere a conflictului sau crizei.

Un alt domeniu de interes pentru produsele de infonnalii poate fr confliotul asimetric, din

ce în ce mai sofisticat, asociat cu accesul la tehnologii avansate, care poate produce efecte dis-

proporJionate. Pe másurá ce accesul la tehnologii este tot mai ráspândit, cresc posibilitáfile ca

potenlialii adversari sá dezvolte mijloace neconvenlionale ef,tciente, care sá fie trtilizate îm-

potriva nafiunilor Alian{ei/Coaliliei. În aceste condifii, proliferarea atmelor de distrugere în

masä de cátre un numár crescând de actori statali çi non-statali constituie un domeniu de in-

teres.

Conceptul multidimensional de securitate implicä concentrarea pe roluri de prevenire a

conflictelor, managementul crizelor, managementul consecinlelor, menlinerea pácii, im-
punerea päcii, sprijin al pácii, rásprms la dezastre çi asisten!á umanitará. Acestea lárgesc çi mai

mglt aria de interes infonnativ çi conferãAlianlei un rol activ sporit în managementul crizelor.

Deoareçe complexitatea ameninJärilor çi riscurilor este în creçtere, eforturile de anticipare

çi acfiunile de prevenire întreprinse în timp util pentru împiedicarea sau evitarea cnzelorlcon'
flictelor vor îmbunátäli capacitalea de räspuns eficient.

Culegerea, analiza, diseminarea çi punerea în comun a informafiilor se constituie în

factori critici de anticipare çi, pe cât posibil, împiedicare sau limitare a conflicteloç pentnt care

sunt necesare înlelegerea completá a mediului opera{ional çi abordarea proactivä încá din

fazele incipiente ale unei crize iminente.
Evaluarea va contribui la în{elegerea situa{iei concrete de cätre factorii de decizie çi va

fi sprijinitá de o refea informa{ionalä sigurä, pentru plrnerea în comun a informa{iilor çi co-

laborare rapidá în situa{ii cu dinamicá ridicatá. Îmbunátálirea tttturor aspectelor ciclului de-

cizional trebuie întreprinsá astfel ca timpul dintre anticiparea unui risc sau a unei amenin!ári

çi definirea çi executarea unei acliuni sá fie scurtat.

Accesul la sursele de infonnare, coroborat cu necesitatea oblinerii sprijinului public au

condus la oregterea presiunii pentru oblinerea unui suçces rapid. În plus, sensibilitatea sporitä

fafã de nivelul pierderilor, precum çi nevoia de limitare maximá a pagubelor çi distrugerilor

colaterale çi de mediu, în fala unui inamic care nu are astfel de constrângeri, va implica nece-

sitatea desfãgurärii operaliilor cu nivel de eficacitate mult mai ridicat, çtt armamente de pre-

cizie sporitá. Aceçti factori çi prevederile legale corespunzátoare vor influen{a din ce în ce

mai mult operaJiile militare, preourn çi reafirmarea nevoii de responsabilitate. În acest context,

for[ele Alian]ei trebuie sá flre capabile sá opereze sub supravegherea media çi a publicului, cu

deschidere çi transparen!ä sporite. Mai mult, elementele de culegere de informafii trebuie sá-

çi adapteze rapid, precis çi flexibil "imaginea" la cea a fortelor, astfel încât ele sä poatã f,r

dislocate efectiv oriunde este necesar, fãrä a oompromite misiunea sau credibilitatea. Imaginea

trebuie sá asigure Alianlei/Coalifiei un întreg set de capabilitáçi care sá proiecteze stabilitate,

care sä producá încredere naJitrnilor componente çi partenere çi, la nevoie, sá contribuie la

oblinerea stárii finale dorlte (end stare) în orice tip de conflictluizá.

109



4 %¿tuaüa, ¿e, $t¡¡¡ttø %ll¡L,¡,tanø - 2 /200 I
Noile sisterne de comandá çi control trebuie dezvoltate pentru translatarea "informafiilor

ntperioare" în cunoçtinfe acfionabile (de la date Si informafi.í la cunoaçterea Si în¡elegerea
húuror factorilor de sitr,nfie în evolulia lor) facílitànd astfel planificarea mai rapidã, decizlí
mai bune çi efecte decisive. Superioritatea deciziei depinde de informalii (intettigence) credi-
bile fumizate rapid çi de mijloace care sá permitá schimbul sigur de date çi interpretarea lor
într-o manierä comun agreatá. Culegerea informaçiilor, analiza, diseminarea çi punerea în
comun între natiuni asigurá cadrul esential pe care se construieçte superioritatea decizionalä.

Schimbul de informa{ii între structurile specializate ale statelor membre, inclusiv
cu actorii locali, este vital pentru cr€area imaginii de intelligenc¿ în OBE. Alianfa/Coalilia
trebuie sã-çi dezvolte capacitatea de a obfine informafii, sã clesfãçoare activitáli de cercetare,
supraveghere çi identificare a lintelor, la toate nivelurile de comandá, în scopr.rl identificárii
evoluliei amenintärilor çi riscurilor, cât mai rapid posibil. În plus, trebuie sä dezvolte capaci-
tatea de a aduna çi exploata informalii din surse multiple, inclusiv cele din sistemele spaliale,
despre un set complet de linte.

Superioritatea decizionalá necesitä o forfá care este organizatá,pregátitä çi echipatä sá
opereze într-o retea operalionalä comtrná integratá global. Aceasta trebuie sá lege for{ele mili-
tare, agen{iile guvemamentale çi organizaliile neguvemamentale într-un meditr fãrä bariere
pentru planifrcare, evaluare çi execr.rlie. Asígurarea tehnologiei necesqre este deosebít cle ím-
portantã. Interoperabìlílatea çi interconectìvitatea vor constitui elemente-cheíe pentru asi-
gurarca superìorítãlü în luarea deciziilon

Luarea decizieinecesitä o capacitate de analizácare exploateazä factorii de infrastruchrä
politici, economici, militari, civili çi de informa{ii, ce afecteazáto}i actorii. De asemenea, tre-
buie asigttrat un depozit central de date, la nivelul cáruia pot fi identificate legáturile dintre
efecte çi obiective. Fuzirmea cunoçtinfelor çi integrarea pe orizontalá çi verticalá asigurä
cnnoaçterea exactá,a situafiei çi contribuie la luarea cleciziei çi alegerea variantei acfionale
optime pentru producerea efectelor dorite.

Agenlia Europeanã de Apãrare a adoptat primul proiect al Planului de Dezvoltar e a Ca-
pacitälilors, în care, pe lângä alte domenii prioritare de suslinere çi protecfie a forfelor, dez-
voltarea "cupacìtã¡ilor facilítate de retea" (Network Enabled capability-NEe a fost
iclentificatä ca o prioritate, în vederea coordonãrii acliunilor tuturor componentelor militare
participante în diverse teatre de opera{iuni. Capabilitatea oferítã de relea va asigura capaci-
tatea de a provoca efecte precise çi decisive în plan militar, cu rapiditate çi precizie nemaiîn-
tâlnite prin legarea senzorilor, a sistemelor de armamente çi a factorilor de decizie. Dupã
implementare, comandanlii vor putea desfãçura opera{ii în condifii de încredere, control çi
cunoaçtere sporite. Aceçtia se vor baza pe abilitatea de a colecta, fuziona çi analiza infor-
ma[ä (intellígence) rclevante, aproape în timp real, permiçând luarea deciziei çi provocarea
tapidá a efectelor dorite. AlianlalCoalilia trebuie sä oblinä maximum de avantaje din tehno-
logiile emergente pentm men{inerea avantajelor opera}ionale çi tehnologice. Tehnologia acfio-
neazä ca tn multiplicator de fo4ã; ea poate asigura Alianlei capacitatea de reconfigurare rapidä
a forlelor çi echipamentelor pentru obçinerea efectului critic la momentnl potrivit.

Managementul çi punerea în comun a informafiilor/cunoçtin,telo r (intelligence/tmowledge
sharing) printr-o capabilitate bazatápe re{ea, suprapusä pe un sistem robust de consultare,
comandã çi control al AlianleilCoaliliei vor conduce la schimbári în stmchra organizalionalä
a unitátilor combatante, a formaliunilor çi comandamentelor. Pentm maximizarea contribuliei
1or, structurile de Ínformafii partenere çi ale altor membri ai Alian{ei/Coalifiilor trebuie an-
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grenate în rezolvarea oricárei probleme de interoperabilitate, pentru identificarea cáilor de in-

tegrare a for{elor mai putin avansate, ceea ce va necesita reslÌrse tehnologice çi programe con-

tinue de pregãtire çi antrenament. Atingerea interoperabilitátii va creçte efïcacitatea

operafionalá çi va asigura o distribuire echitabilá a riscurilor çi a sarcinilor, în funcfie de limi-

tärile forfelor participante la operalii.
Astázi, OBE se concentreazä pe noi strategii çi tehnologii, însä ia în considerare çi

tehnologiile mai vechi, dar mai ieftine çi care ráspund cerinfelor conceptuale. OBE trebuie sá

exprime cel mai bine ideea cá succesul unui conflict armat poate fi evaluat prin prisma

rezultatelor çi nu a distrugerilor, çi cã, în realitate, distmgerea unui inamic nu a fost decât

o metodã cátre un fìnal strategic, nu un scop în sine. Anterior, conceptul s-a identificat în-

deosebi cu forfa aerianá, dar Comandamentul For,telor lntrunite ale SUA considerá cá "va-

loqrea ar trebui sãJie cunoscutã, çi de celelalte calegorii deforle armate", astfel, EBO asigurä

"o perspectivã pentru planifi.carea, executqrea çi evaluarea operaliilor militare în producerea

de'efecle 
"or"i^pu, 

rezultatele politice dorite"6. În operaliilebazate pe efecte, acliunile se

iniliazánumai dupá identificarea strategiei adversarului, efectuatá în bazaunei analize de "in-

telligence". Obiectivul acestei operalii îl constituie neutralizarea strategiei printr-o abordare

sistemicä, unitará a resurselor, mediului çi obiectivelor adversarului, operaliile bazate pe efecte

îmbinând rnijloacele letale ou cele neletale, permilând a¡alizarea adversarttlui într-un sistem

complex, care poate fi influenfat prin provocarea de efecte directe çi indirecte, primul obiectiv

vizat constituindu-l comunitálile (lìgtra nr. 2).

PE EFECTE ÄBORDÅREAfE OBIECT¡Y

o
ComDolcntl

@þ!U!plrtl¡Ielo Ef€ctc

Àcü¡¡l
nr. 2 -ABORDAREA PE EFECTE vs. ABORDAREA PE OBIECTYE

Privind activitatea de informalii, AliantalCoaliliatrebuie sá desfãçoare continuu activitäfi
gi pofitici strategice complementare cu cele ale organizaliilor intemalionale çi regionale oare

ac\ioneazá în zona de operalii. Aceasta va impune ca viitoarele operalii militare sá se des-

fãçoare pe o solidä bazálegalá çi legitimitate largä în cadrul comttnitätii internafionale. Toate

acestea trebuie sä se bazeze pe date, informafii çi cunoçtinfe. Deosebit de importantá va fi
strânsa cooperare çi coordonare înhe Alian{ã/Coalilie çi organiza}iile intemalionale, iar obiec-

tivele comune vor f,r atinse mai rapid prin maximizarea r.rtilizärii eficiente a puterii politice,

militare, civile çi economice a fiecárei organizaJii. O cerin{ä importantä va fi dialogul, con-

sultarea çi cooperarea cu fortele militare çi alte organizafii din regiunile de interes.

@:
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Po s ib ila utllizar e a informaliilor
în acliunea de luptä
În ducerea acliunii de luptá comandantul are la dispozilie instmmente pe care le inte-

greazálcootdoneazáîn operafie, pentru sincronizareaefectelor acestora. Acestea sunt: infor-
mafiile, manevra, sprijinul de foc, apárarea aerianá cubaza de sol, mobilitatea çi protec{ia,
logistica, comanda çi controlul. Sincronizarea forfelor çi a efectelor ac{iunii lor în intreága
zonáde responsabilitate impune analizaoperafiilor prin prisma ftrncfiilor de luptä existentela
fiecare nivel al acestora.

Nevoia de date çi informafii "în timp aploepe real" despre inamic çi spafiul de luptð
duce la creçterea importan{ei oblinerii de informalii. Superioritatea informalionalä se poate
defini drept capacitatea de a culege, procesa çi disemina informalii în mod continuu, con-
comitent ctr exploatarea sau diminuarea/distrugerea capacitâçii de sprijin cu informafii a
forlelor oponente.

În acest context, cttlegerea, procesarea çi diseminarea trebuie sä asigure relevanfa, opor-
tunitatea gi actratelea informaliilor necesare forfelor dislocate, în functie de cerinlele rp""ifr."
eçalonului din cate acestea fac parte. Scopul final este acela de a pune la dispoziliaìomba-
tanlilor o imagine operalionalä continuä a spaliului de luptá.

"Lec¡ia pe care gl. FRANKS a avLtt-o de învã¡at din Rãzboiut cle Golf nu era qtm sã
adune mai multe informalii - e clar cãftmclionau sisteme care proch,rcean mtmli cte informa¡ü
- ci cttm s-ã lefoloseascã odatå dobândite. Cheia acestei probleme este procesarea çi trans-
miterea. În Golf se primean prea multe informalii pentru a ptttea fi piocesate în timp .¡til,
PlaniJìcatorii care trasau misiuni þrlelor aeriene aflate la clispozilia lor ru,t puteau studia
decât ntperficial lintele disponibile, fiinù.t-le imposíbil sã-çi croiascã dntm prin torentul cle
date. O problemã similc,rã s-a ivit çi în Bosnia, uncle avionul/ãrã pilot PREDATOR recolta
vaste cantitãli de date despre punctele de posibit conflíct, pe care trebrtia så le qnalizeze un
mare numàr de oameni"1. Elementele-cheie ale sprijinului eficient cu informafii în OBE sunt:

a) conectarea în refea a capacitálilor de culegere de informalii;
b) fuzionarea informaliilor;
c) procesarea acestora în formate care sá poatä fi accesate direct çi sä permitã efectua-

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

cãtre subunitálile luptátoare çi invers. Astfel, OBE vor fi condnse sau desfãçurate pebaza
schimbului de informalii, utilizând în acest scop suportul tehnic oferit de relelele virtuale.

"Astãzi, informa¡iile milítare au mult mai multe obiective Sí beneficiari. decât în treutt.
Ca un paradox, reorientarea informa¡iitor cãtre nivelul operalional-tactic vafi centtã cle co-
mandanlii din teatrele de operalü care se vor confrunta ut oponenli clasici saLt non-clasici.
Ca o consecinfã, informaliile de nivel operalional-tactic vor avea o importanlã strategicã, iar
informaliile de nivel strategic vor deveni din ce în ce mai relevante çi necesare pentru misi-
unile de nivel opera¡ional-tactic "8.

In mãsttra în care sistemele de armament çi combatanlii vor forma o relea de fo4e çi mij-
loace de luptã, generatorul de informalie va fi constituit de cátre refeaua de culegere çi analiiá,
a informaliilor.Labazaschimbului de informaçii trebuie sá stea arhitecturi çi concepie, rela{ii
çi sisterne tehnice care sä asigure accesul la informafii în funclie de necesitã1i çi niveluri áe
securitate, reprezentând, de fapt, imaginea operalionalá comunä asupra câmpului de operafii.
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Tendinte si oosibile evolutii
pentru Arinäta României '

Dezvoltarea çtiinlei çi tehnologiei conflictelor armate este dirijatá de factoml politic. În

acelaçi timp, tehnologia militará influenleazá politica çi arta rnilitarä. De exemplu, întreaga

fizionomie a rázboiului s-a schimbat, prin crearea armelor cosmice, care introdttc a patra di-

mensirme în spaliul conflictelor armate,

Astfel, noutáfile din clomeniul militar sunt de fapt perfeclionäri tehnologice care au la

bazá çtiinlele nahrrii. În acest sens, specialiçtii stráini, care au constatat cá tehnologiile sttnt

folosite atât în domeniul civil, cât gi în cel militar, opineazá cál.

a) în sfera aero-spafialä, capacitatea tehnologicä civilá revoluJioneazâ tehnologia

militará (avioane invizibile, mt'tnifü inteligente);

b) tehnologia informafionalä, care stálabazaconceptului de RBRe, provine integral

din aotivitálile industriale.

Totodatá, aceçtia considerá câ "implementarea Sifolosirea tehnologiei militare într-un vi-

itor conflict armat vor produce numeroase schimbãri, cu consecinfe importante atât în
apãrare, cât çi în ofensivã".

Se estimeazá, de asemenea, cá se vor dezvolta elemente noi în domeniile:

a) arme neletale;

b) tehnologii çi tehnici nedistructive;

c) arme psihotronice;
d) rázboi virhral;
e) räzboi cosmic.

Astfel, "Rãzboiul prinforla creientlui" çi noul trend al "Rázboiului celui de-al treilea

Val" nu pot sä se dezvolte fãrá aportul substanfial al capacitálilor de "intelligence", deoarece

în fala ameninjárilor asimetrice, întreaga strategie çi artá operatlá (obiectíve strategice posi-

bile, conceplia opera¡iílor strategice, doctrina militarã, influenlarea politícului, economicului,

tradilä etc.) este inaplicabilä dacä nu existá ALL SOURCE INTELLIGENCET0.

În plan conceptual, este evident sä structura de informa¡íi, contrainformalii çi securitate

militarã îçi va dovedi viabilitatea çi eficienla în sistemul de management al oricärui tip de

conflict prin desfäçurarea activitá1ii informativ-operative militare necesare cunoaçterii, pre-

venirii çi contracarárii amenin!ärilor la adresa Ministerultri Apärárii ori a armatelor aliate

(posibil afi generate çi de spionaj, sabotaj, subversiune, terorism, crimã organizatã etc.).To-

todatä, se vor obçine informaçiile necesare utilizând COLINTTT (Cooperation Liason Intelli-
genoe), COMINT12 (Communication Intelligence), HUMINTT3 (Human Intelligence),

OSINTT4 (Open Sor.rrce Intelligence), PHOTINTT5 (Photografic Intelligence) etc. În scopul

creçterii performanlelor aclionale ale structurilor rnilitare conform angajamentelor asumate în

cadrul Alianlei çi al realizárä interoperabilitälii cu cele ale nafiunilor membre NATO, în ge-

dinla din data de 13.02,2006 a Consiliului Suprem de Apärare a lárii a fost adoptatá "Con-

ceplia de Înzestrare cu Sisteme çi Echipamente Majore a Armatei României în perioada

2006-202 s " .

Astfel, declançarea unor prograrne noi de achizilii pentru Armata Rornâniei , în spe[á " In-

þrmalä pentnt apãrare", este în acord cu misiunile stabilite prin "Strategia de transformare
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a Armatei României" çi cu "Directiva de planiJìcare a Apãrãrii nr. 7 pentru perioada
2007-2012", care ttrmãreçte îndeplinirea Obiectivelor Forfei, angajate de Romônia fatð de
NATO.

În viitor, teatml de operalii militare va fi conceput ca rm sistem unic, integrat, strábátr.rt
de diverse retele infonnalionale, care nu mai pot sä funclionez e izolatunele de altele sau sá
fie realizate într-o manierã secvenlialá, iar informafia va fi atât o ,,forfã',, în serviciul be-
ligeran{ilor, cât çi un "duçman" al acestora. Rãzboiul viitorutui va fi, deci, înainte de toate,
un rãzboi pentru informafii çi cu informa{ii, iar cunoaçterea situafiei, manevrelor gi in-
tenliilor adversarului, asociatá unor sisteme informatice çi de comunicafii modeme, va per-
mite utilizarea lrnor efective reduse, dar cu mai marÍ efecte. Creçtorea rolglui structurilor
de informalii în conflictele secolului XXI este strict legatä de fizionomia conflictelor con-
ventionale çi neconvenfionale. Creçterea pericolelor çi riscurilor, în mod deosebit din categoria
celor asirnetrice, impune restrtrcturarea, transformarea, perfeclionarea çi instnrirea acèstor
forfe,. pentru a fi în mäsurä sã îndeplineascá obiectivele stabilite.

În Armata României, struchriile de informalii specializate asigurä, în principal, identi-
ficarea riscurilor exteme rnilitare çi non-militare, precum çi a amenin!ärilor la adresa intere-
selor fundamentale ale României, pentru evitarea surprinderii, Informafiile din teatrele de
operaliuni constituie ltn factor esenfial pentm planificarea çi desfãçurarea acliunilor for{elor
(nafionale çi aliate), precum çi pentru proteclia acestora. Toate tipurile de activitäfi de infor-
ma[ä (HUMINT, SIGINT IMINI), cu predilecfie cele din teatrele de operaliuni, contribuie
esenfial la eforlurile Coaliliei sau Alian{ei çi constituie un atu impoftant al României ca stat
membru al NATO çi UE, credibil çi robust.
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Note
t Rãzboiul preemtiv este admis de Carta ONU, întnrcât, vizând conhacararea unei lovituri iminente,

face parte din rãzboiul de apárare. Rãzboiul preventiv, în schimb, este considerat rázboi de agtesiune,

întrucât nlvizeazácontracarareaunei lovituri iminente, ci efectuareannor lovihtri preventive.
2 Commander's Handbook for an Effect-Based Approach to Joint Operations, Standing Joint Force

Headquarters, Joint Warfighting Center. Joint Concept Development and Experimentation Directorate,

24February 2006.
r O astfel de opera{ie a fost cea desfãçuratä de NAIO împotriva lugoslaviei, pe timpul crizei din

Kosovo.
4 EBO - Effect Based Operations, în traducere Operatii Bazate pe Efecte, este denumirea folositá

de Fortele SUA. În cadrul NAIO, se preferá prescurtarea EBAO - Effect BassedApproach to Operations,

respectiv o abordare a opera¡iilor prin prisma efectelor.
5 În cadnrl reuniunii desfãçurate la 8 iulie 2008, la Bnrxelles.
6 Cf. DESMOND SAUNDERS-NEWTON, AARON B.FRANK, "Effects-Based Operations:

Bnilding the Analytic Tools, Defense Horizons, m 19,2002.
7 JAMES Adams, Op. Cit., p.110
I Sergiu Medar, Lucrãri prezentate în cadrul seminantlui çtiinfific organizat de Centrul de Studii

Strategice de Apärare çi Securitate, 26 mai 2005, p.84
e Rãzboi Bazat pe Refea,
L0 Informafii obçinute prin utilizarea tuturor surselor çi agenJiilor disponibile utilizate în ciclul de

intelligence.
rr Informafii obçinute din operaliuni de legáttrrá çi cooperare.
12 Informalii ob{inute din comunica{ii, prin interceptarea acestora çi a transmisiilor de date,
t3 Informalii culese de la sttrse umane.
ta Informatii obfinute din surse accesibile publicului larg, cum ar fi: mass-media, propaganda de

stat, revistele de çtiin1ä çi lucrärile tehnice, Internet, cárli çi manuale etc.
rs Informa{ii obfinute din strpraveghere foto-video.
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Noile domenii ale
operaf iilor informaçionale
În doctrinele pentru opera{ii informalionale ale diferitelor categorii de forle ale annatelor

moderne, remarcám accentnl, din ce în ce mai putemic, pus pe domenii mai pr.rfin con-
venlionale de acliune militarä, legat însá de tehnologia de vârf. Aici adversarii predictibili
dispun de capacitá{i de luptã avansate.

"Primt'il rãzboi web", aça cum a fost catalogat relativ recent de cätre un analist americanr,
s-a desfãçurat în primävara anului 1999, în timpul conflictului militar dintre NAIO çi tu-
goslavia. Atunci, Alianfa a fost nu o datä prinsã pe picior greçit çi nepregätitá pentm a riposta
la atacurile concertate ale hackerilor sârbi. Situajii similare sunt posibile - cu consecinfamult
mai dezastruoase - çi în rãzboiul împotriva terorismului, atacul putându-se produce nu din
partea unei stn"rctlui ofrciale, ci dintr-o minusculã celulá teroristä.

Rãzboitil electroníc - Electronic Warfare (EW), ca rezultat al räspândirii relelelor de cal-
culatoare, accesului la Intemet çi apariliei blogurilor, qeeazänoi domenii de interes pentrn
specialiçti, a$a cttm revoltrfia tehnologicá creeazá,noi vulnerabilitáfi, dar gi noi forme de pro-
pagandá' Concret, care aÍ fi contribu{ia acestor noi domenii în influen}area sau afectarea sis-
temelor informafionale. Prin acfiunile de räzboi electronic, informaJii importante pentru luarea
deciziilor de cätre adversar pot fi afectate în beneficiul inifiatorului acfiunii, tot aça cum pot
fi poten{ate sau, dimpotrivä, protejate ln spectrul electromagnetic propriile operafii de influ-
enfare; în mod special acfiunile de rázboi electronic trebuie sä fie coordonate cu cele din
refelele de calculatoare, ctt operafiile psihologice çi cu cele de înçelare militará, prin emisii
electromagnetice corespun záIoare.
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Operaliile în relelele de cqlcLtlatoare - Complûer Network Operations (CNO)' prin an-

vergura çi arhitectura operafiilor în aceastázoná, depind de capacitálile similare ale adversaru-

lui în materie de lT çi presupun urmátoarele trei tipuri de activitáli:
a) atacul refelelor de calculatoare ale adversarului prin inserlia ttnor viruçi sau chiar

manipularea datelor, informaliilor gi performanlelor sistemelor lT ale acestuia;

b) exploatarea la maximum a posibilitä1ilor çi oportunitälilor propriilor relele de cal-

ctrlatoare în circtrla{ia informafiilor çi datelor necesare în cadrul operafiilor infor-

mafionale;
c) apärarea propriilor relele de calculatoare împotriva oricäror atacuri, element esenlial

pentru menlinerea intactä a capacitä1ii de luare a deciziei.

Cel mai recent çi elocvent caz de atac în relele de calculatoare l-a suferit Estonia, în

primávara anului 2006, când relelele de calculatoare din Parlament, Guvem, bänci, univer-

sitäli, spitale au fost blocate de peste un milion de cereri de date venite din exterior. Partea es-

tonianá a acvzat, dar nu a puttrt dovedi cá a fost vorba de represalii din partea ntsá, ca trmare

a deciziei atrtoritá{ilor estoniene de a rnuta un monument sovietic din Talinn. Dincolo de ade-

váru| asupra acestui incident, NAIO çi SUA au luat în serios posibilitatea çi eventualitatea unei

asemenea forme de agresinne fa!ä de care sunt încá vulnerabile çi care nu poate fr încadratá

din punct de vedere al dreptului internalional în categoria actelor de tázboi.

Operalüle bazate pe bloguri - Blog Based Operations (BBO) constituie o apari{ie de ul-

timá orä în panoplia operaliilor informafionale. Specialiçtii militari americani au începttt sá ia

serios în considerare fenomenul blogurilor, care a explodat începând cu 2003, s-a accentuat

continuu, blogosfera cuprinzând în iulie 2008 câteva sute de milioane de webloguri, cu o ratá

de aparilie de circa 70.000 webloguri pe zi.2 Desigur, amploarea problemei este cu totul alta

pentru societatea americaná, care în propo\ie de75"/o este utilizatoare de Intemet, în compara-

fie cu cea româneascá, acttm la citca20-25o/o, aflatá çi ea în ascensiune'

Specialigtii americani în securitatea informaliilor (INFOSEC) çi a operafiilor (OPSEC)

au sesizat deja cá numeroase informafii clasificate çi exploatabile de cátre adversar sunt postate

intenlionat sau nrr pe aceste bloguri de cátre militarii sau civilii americani. De asemenea, unele

blòguri influente çi credibile au ajuns sá influenleze comunitáli întregi sau chiar categorii so-

ciale, constihtind adesea puntea de legáturá çi de circula{ie a informafiilor de la comtrnicarea

interpersonalá prin e-mail, spre lrass-media nalionalá çi intemafionalá. Având în vedere, pe

de o parte, restricliile legale americane prin care asupra cetálenilor americani nu pot fi exe-

cutate operalii de influenJare (de tip PSYOPS, înçelare çi dezinformare, diplomafie publicá

etc.), iar pe de altá parte, reticenlele stráinilor fa!ä de orice tentativá propagandisticä suscep-

tibilã a fi generatá de omniputerea americaná, strategii informalionali americani îçi pun prob-

lema angajárii (clandestine desigur) a unor blogeri proeminenfi san a altor persoane mai presus

de orice bänuialã pentru a transmite prin blogurile acestora mesajele favorabile Statelor Unite.

Blogosfera se constituie ca un nou teren de luptä informalionalá pentru mintea çi sufletele

oamenilor, operaliile bazatepebloguri impunându-se caparte a ceea ce este denumit în prezent

operalii în relelele de calculatoare. Pe de alfáparte, organizalia "Reporters sans Frontieres"

susline cä lntemetul este supus unui control limitat în cele mai multe !ári (ceea ce constituie

o formä de cenzurä implicitá) çi reaminteçte lista celor l3 state considerate "inamici ai Inter-

nettrlui": Arabia Sauditá, Belarus, Birmania, China, Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Itan,Uzbe-

kistan, Siria, Tunisia, Trukmenistan çi Vietnam. În aceste state, blogger-ii çi ciber-disidenlii

sunt închiçi cu regularitate çi protejali pentru a se exprima liber pe web.
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Securitatea operalionalä (OPSEC)

çi securitatea informaliilor în format
electronic (INFOSEC)
SecurÍtatea informafiilor electronice - INFOSEC - urmäregte protejarea confidenfia-

litälii, integritáfii çi disponibilitátii informaliilor printr-o gamá"largádi mãsuri de ordin pio-
cedtual, tehnic Ai administrativ. Practic, INFOSEC asigurã un scut împotriva operaliilor
operationale adverse atât prin tehnici electronice de proteclie, cât çi prin mäsuri de securitate
ftzicá a infrastructurii Il a documentelor çi persoanelor, precum çi àe asigurare informafio-
Dalä. Securil.al.ea operalionalá (OPSEC) trebuie, de asemenea, coordonatä în scop defensiv în
cadrul operaliilor informationale, mai ales prin identiflrcarea gi protejarea propriilor vulnera-
bilitäçi $i a celor a alialilor çi aplicarea armonioasá a metodologiilor de sectuitáte operalionalá
la toate nivelurile çi în toate tipurile de operajii militare.

Structurile de informafii militare (cercetare, spionaj/intelligence) asigurä baza de date
çi analize de la care pleacá orice plan de operalii infonnafionale (la fel ca çi operaliile psiho-
logice). Cel mai adesea, simurltan, sunt selectate çi analizate {intele sau audien}ele lintá, se în-
tocmesc evaluärile çi estimãrile de specialitate. Cooperarea dintre structurile de operalii
informalionale gi cele de informafii militare se poate realiza fie pe baza unei proceduri áe
rutinã, dar çi pe baza unor cereri de informafii specifice. Practic, în cadrul comandamentelor
operalionale din teatrele de operafii, sursele de informafii militare accesibile pentru structurile
de operafii informalionale sunt: structurile de informafii militare (J2, G2, S2), structurile de
tip NIC (National Information Cell), sursele deschise (mass-media localã çi intemafionalä),
informafiile asigLrrate de structurile nafionale de informalii.

Operaliile speciale, dar çi operaliile de distrugere ftzicá,constituie componenta cineticä
a operafiilor informafionale. Poate de aceea, pe termen scurt, sunt cele mai credibile çi
convingätoare din punct de vedere al impactului psihologic imediat, tot aça cum ele sunt vui-
nerabile din pr.rnct de vedere juridic, putând fi incriminate ca acte de forfá armatásanc{ionate
de dreptul intemalional public. Despre operaliile speciale se spune cá sunt acliuni desftçurate
cu forfe çi mijloace de nivel tactic, dar cn efecte çi obiective ce ating de multe ori sfera strate-
gicá. Ambele tipuú de operalii militare - ce diferä doar prin condifiile tehnologice, procedura
de aclitrne, tipul de militari implicafi - ttïllizeazáînesen!ä forfa penhu îndeplinirea unor obiec-
tive specifice. Simpla utilizare a forlei, în orice formä çi la orice nivel - confine implicit gn
mesaj extrem de ptrternic çi convingátor, adesea cu efecte imediate, pentru cel cänria îi este
destinat: distrugerea unor centre de comunicalii çi comandä paralizeazá instantaneu pentrur
un anttmit timp comanda çi controlul respectivelor acliuni militare; uciderea sau capturarea
unui lider advers - cazul Abu Musab Al-Zarqawi3, spre exemplu - poate stopa, încetini, mo-
difica sau destabiliza pentru r.rn timp întreaga activitate a structurii sau organismnlui condgs
de acesta; capturarea unot rezerye energetice sau ocrrparea unor puncte de comrnicatie impor-
tante poate constittti un factor perturbator important în luarea deciziilor sau în limitarea lib-
ertá{ii de acliune a adversamlui. Mai mult decât activitätile din sfera comunicárii persuasive
în masã, aceastá componentä cineticä a spectrului acliunilor coordonate prin operaliile infor-
mafionale fimizeazá un anumit semnal, un anumit mesaj politic, de o duritatã ñrä echivoc,
de care adversanrl nu are cullt sä ntr linä seama.
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Cadrul orsanizatoric al securitátii
informaliìIor clas ificate
|n cadrul sistemului nalional de securitate a informaliilor clasificate, strttcturile respon-

sabile de acest delicat domenin sttnt:
. Autoritatea Na{ionalä de Secr.rritate (ANS) este Oficiul Registrului National al Infor-

maliilor Secrete de Stat (ORNISS) care asigtuá coordonarea sistemului nalional de

proteclie a infonnafiilor clasificate çi implementarea unitarä, la nivel na]ional, a mä-

surilor de securitate a informafiilor nafionale clasificate, precum çi a celor echivalente

care fac obiectul tratatelor, înfelegerilor çi acordurilor bilaterale sau multilaterale la

care România este parte;
. Autoritálile Desemnats de Securitate (ADS): Serviciul Român de Informalii, Servi-

ciul de lnformalii Exteme, Ministeml Apärárii prin Direcfia Generalä de Infonnalii

a Apärãrii, Ministerul Internelor çi Reformei Administrative prin Direclia Generalã

de Informafii çi Proteclie Interná, Serviciul de Telecornunicalii Speciale çi Serviciul

de Protec{ie çi Pazá;
. Stmcturile interne INFOSEC - responsabile de gestionarea tuturor activitá1ilor afe-

rente procesului de aoreditare de securitate a sistemelor informatice çi de comtrnicalii

din cadrul ADS, pentru necesitáfile proprii;
. Componentele de securitate pentru tehnologia informaliei çi comunicalii (CSTIC) în

cadrul Autoritálilor operalionale ale sisternelor informatice çi cle comr.rnicalii

(AOSTC);
. Entitä{ile evaluatoare: evaluatori a sistemelor de securitate a informa}iilor clasificate,

laboratoare de evalttare.

În domeniul INFOSEC, cel în oare se desfãçoarä operafiile pebazá de refea, Ofrciul

Registmlui Nalional al lnformaliilor Secrete de Stat, prin intermediul agenliilor specializate,

îndeplineçte atribulii de reglementare, control, autorizare çi evidenJá privind sistemele de se-

curitatc a informajiilor clasifioate care st'tnt stocate, procesate sau transmise în format elec-

tronic.
Sintagma "informalii clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise în format elec-

tronic" se referá la informaliile clasificate nalionale, NAIO, UE çi ale statelor cu care România

a încheiat tratate,înlelegeri sau acorduri privind securitatea informafiilor clasificate. Totodatá,

ORNISS coordoneazá çi ráspunde de elaborarea politicii de securitate a informafiilor în format

electronic.
În compnnerea ORNISS, func{ioneazá trei agenlii specializate:

. Agenfia de Acreditare de Securitate - este structnra responsabilá de acreditarea de

securitate a sistetnelor informatice çi de comunicalii;
. Agenlia de Securitate pentru Informaticä çi Comunicatii - este responsabilã de con-

ceperea çi implementarea mijloacelor çi metodelor de proteclie a informaliilor clasifr-

cate vehiculate în cadrul sistemelor informatice çi de comunicafii;
. Agenfia pentm Distribuirca Materialului Criptografic - este responsabilá de manage-

mentul materialelor çi echipamentelor criptografice.
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Responsabilitä{ile ORNISS, în domeniul INFOSEC, pot fr sintetizate dupä cum grmeazá:
. elaborarea de. regle.m.entãri privind:

- acreditarea sistemelor de securitate a informaliilor în fonnat electronic;
- acreditarea structurilor care suslin procesul de acreditare de securitate a acestor

sisteme;
- procedltra acreditärii producätorilor de produse de securitate din domeniul

Tehnologiei Informafiei çi Comunicafiilor;
- cerinlele tehnice minime de securitate în domeniul Tehnologiei Informaliei çi

Comunicaliilor.
. acordarea acreditãrii pentru:

- sisteme de securitate a informaliilor clasificate vehicr,rlate în format electronic;
- producätori de produse de securitate din domeniul Tehnologiei Informa{iei çi

Comunicaliilor;
- strncturi care sprijiná procesul de acreditare de securitate a SIC.
acordarea *ntot11Ï:îTTo-"ni,rt 

Tehnologiei rnformaliei si comunicafiilor;
- ere în securitatea sistemelor informatice çi de cornunicafii.

'anal date, a,ryrinzând:
- incidentele de securitate în domeniul INFOSEC;
- ameninfárile çi vulnerabilitäjile cunoscnte la adresa sistemelor informatice çi de

comunicalii, precum çi la adresaproduselor hardware çi software, în vederea es-
timärii riscruilor de securitate.

Mäsuri de securitate a informafiilor
clasificate în operaliilebazate pe efecte

Securitatea calculatoarelor (COMPUSEC) reprezintã aplicarea la nivelul frecänri cal-
cr¡lator a facilitálilor de securitate hardware, software çi fìrmwarea, pentru a preveni divul-
garea, manevrarea, modificarea sau çtergerea neautorizatá a informafiilor clasificate ori
invalidarea neautorizatá a unor ftrnc{ii;

Securitatea comunicafiilor (COMSEC): reprezintä ansamblul de rnäsuri aplicate în ve-
derea prevenirii accesului persoanelor neautorizate la informalii transmise prin intirmediul sis-
temelor de comunicalii çi a asigurárii autenticitálii acestor informalii. Securitatea
comunicafiilor include securitatea criptograflrcä, securitatea transmisiilor, securitatea emisiilor,
precum gi securitatea fizicá amaterialului criptografic.

Criptarea (cifrarea) este nn me canism putemic de confidenli alizare a informafiilor în
baza cárora se desñçoarä operaliile pebazá de relea. Ea asigr"rrä securitatea datelor chiar çi
atunci când mecanismele de împiedicare a accesului la date au eçuat. Este un lucnr înfelept sä
folosim gi criptarea, deoarece sistemele informatice sunt foarte complexe (atât din punôt de
vedere hard, cât çi din punct de vedere soft), aça cã pot apãrea breçe în sistemele de res-
tric{ionare a accesttlui (dupä cum se cunoaçte, probabilitatea ca o amenintare sá exploateze o
vulnerabilitate a sistemultri nu poate fr niciodatä egalã cu zero). Dacä mecanismul âe criptare
a datelor este puternic çi aplicat în mod corespunzãtor, atacatorul va aveaîn fa{ä niçte date p"
Çare nu va putea sä le foloseascä.

Criptarea se defrneçte ca fiind procesul de aducere a infonnafiei din forma ei inilialä, in-
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teligibilá, într-o formá neinteligibilá, astfel încât sä fie imposibil de citit de delinátori neau-

torizali,posesori ai unor cunoçtinle secrete sau privilegii speciale. Texhrl inifial, care se doreçte

a fi protejat, se numeçte text în clar, iar rezultatul criptárii se numeçte text cifrat sau crip-

togramá. Deoriptarea (descifrarea) este procesul invers, de recttperare a textului în clar din

textul cifrat.
Seatritatea transmisülor-TRANSEC - reprezintä componenta securitá1ii comunicaliilor

care abordeazä secsritatea transmisiilor de informafii împotriva interceptárii çi exploatárii,

prin aplicarea de másuri de securitate, altele decât cele criptografice.

Obiectivele TRANSEC sunt ttrmátoarele:

- minimizarea probabilitálii de interceptare;

- minimizarea probabilitá{ii de detecfie;

- asigurarea protecliei împotriva semnalelor de bruiaj.

Mecanismele INFOSEC utilizate în vederea realizárii securitáfii sistemelor informatice

çi de comunica{ii în interiorul cárora se detuleazá operafiile pebazá de relea sunt:

- evaluarea, adicá examinarea detaliatá, din ptnct de vedere al securitálii, a produselor

sau structurilor INFOSEC;
- certificarea, erniterea unui document oficial, bazat pe o analizá independentä a evalu-

ärii çi a rezultatelor acesteia, confonn cáruia produsttl sau structura evaluat(ä) satisface

tn set de criterii predefinit;
- acreclitarea, autorizarea acordatá nnui sistem informatic çi de comunicalii (SIC) de

a prelucra informafii clasificate, în spaliul/mediul opera{ional propriu. De asemenea,

acreditarea poate reprezent a autorizarea unei entitäli pentn t a desfãçura anumite ac-

tivitá1i în sprijinul procesului de evaluare, certificare sau acreditare de secttritate a

SlC, dupä caz, çi activitãfi de produclie çi evaluare de sectuitate pentru produse de

securitate IT.

În vederea realizárä unui sistern informatic çi de comunicalii gi asigttrarea securitálii

coresprnzátoare nivelului informaliilor clasificate vehiculate în cadml acestuia, încä din etapa

de proiectare se iau în oonsiderare riscurile la adresa sistemului.

Riscul de securitate reprezintä probabilitatea ca o ameninlare la adresa unui sistem (la

modul general) sä exploateze o vulnerabilitate a sistemului de securitate al acestttia.

Managementl.rl riscului de securitate pentru sistemele care vehiculeazá informalii olasifr-

cate prin operafiile pe bazá de relea este nn proces continttu çi complex ce se desfãçoará pe

toatä durata ciclului de via!á al unui sistem (CVS), începând cv faza cle proiectare çi pâná la

dezafectarca acestuia.

Managementurl riscului cuprinde douá etape:

- etapa de analizã a riscului de securitate, prin care se determinä în ce mästtrá o

ameninlare posibilá se extinde asupra sistemului informatic çi de comunicafii, pre-

cum çi care este riscul asociat acestei arneninfári;

- etapã de reducere a riscului de sea n'itate, ierarhizarea, evaluarea çi implementarea

mäsurilor de securitate, recomandate în cadrul etapei anterioare, în vederea reducerii

riscurilor.
Mäsurile de securitate necesare reducerii riscurilor se implementeazá într-un complex

echilibrat, proporlional cu márimea riscului la adresa sistemnlui, dupá o analizá profundá ara-
portului cost/beneficiu.
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Pe scurt, procesul de securitate IT al unui sIC se desfãçoarã în mod continus:

- în etapa de planificare - în cadrul cäreia se stabileçte politica de securitate TT a sis-
temului çi constnrirea unui concept de securitate IT;

- în etapa de implementare - a mãsurilor de securitate necesare, instruirea çi conçti-
entizarea utilizatorilor sistemului ;

- în etapa de întrelinere - în care un rol important îljoacä auditul de securitate al sis-
temului.

În societatea modernã, atât în domeniul public, cât çi în cel privat, din ce în ce mai multe
activitáli sunt realizate prin intermediul facilitätilor oferite de dãzvoltarea tehnologiei infor-
maliei. Aceastá dezvoltáre a condus la o expansiune a relelelor informatice, creçterea volnmu-
lui çi importançei datelor stocate çi la proliferarea mijloacelor informatice. De aceea, multe
organizalii din domeniul public çi privat sunt în totalitate dependente de buna funclionare a
sistemelor informatice proprii sau a celor cu care sunt interconectate. O organizalie îçi poate
atinge obiectivele doar dacä retrçeçte sä îçi utilizeze resursele informatice într-un mod adecvat
çi sigur.

Etapa de analizá a riscului din cadnrl acestui proces cuprinde çi determinarea vulnerabi-
litãJilor specifrce sistemului informatic analizat. Practica a eviaenliàt cá vulnerabilitá1ile au la
bazä unele elemente speciflrce sistemelor informatice çi de comunicafii, cum ar fi:

- existenla unor componente numeroase çi fragile;
- capacitatea mijloacelor de stocare a informafiilor;
- dificultatea de a controla çi dirija accesibilitatea la datele conlinute de sistem;
- sistemele informatice permit relafionarea çi analizarea datelorcare, luate în mod in-

dividr.ral, sunt inofensive;
- complexitatea sistemelor çi a programelor t'olosite fac fiecare componentã esentialã

pentru buna funcfionare a sistemului;
- informa{ia este disponibilä la distan!ã, poate fi copiatä rapid, modifrcatá sau dis-

trusä;
- sistemele emit radialii (unele compromi!ätoare - efectul TEMPEST), care pot fr cap-

tate çi valorifrcate informativ;
- funclionarea sistemelor este total dependentä cle fumizarea energiei electrice;
- ftrncfionarea unei retele complexe presuptne implicarea unui nnmär important de

persoane.

Mãsurile de securitate necesar a fi implementate pentru asigurarea securitätii infor-
ma{iilor clasificate, în func}ie de gradul lor de sensibilitate, sunt, de regulá, împärliie în mai
multe domenii ale securitäfii: securitateaftzicá., securitatea personalului, secjritatea infor-
maliilor çi INFOSEC, cu componentele prezentate anterior : COMPUSEC (securitatea hard-
ware çi software, protecfia antivinn, managementul çi auditul securitäfiì etc.), CRIpTO
(securitatea criptograficá), TEMPEST (securitatea emisiilor), mäsurile pentm continuarea ac-
rivitä!ii,

SecuritateaJìzicã. Este obligatoriu ca localiile (zonele) în care sunt gestionate informalii
clasificate sã fie protejate prin mástui de securitate fizicä. Mãsurile de securitate fizicä sunt
necesare pentru prevenirea accesului neautorizat la suportul informaliilor, efectuarea de ope-
ra{ii neautorizate,blocarea resurselor çi serviciilor SIC, precum çi pentru a proteja echipa-
menhrl SIC.
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Cu aplicabilitate la securitatea informaliilor în fotmat electronic se defineçte "ZONA
SlC" ca fiind o zonä în caro se gäsesc çi opereazá calculatoare, unitáfi periferice locale çi de

stocare, mijloace de control çi echipament specific de refea çi de comunicalii. Aceastá zonä

trebuie delimitatã çi protejatá în conformitate cu procedurile de asigurare a securitälii fizice.

Securitatea personalului. Pentru utilizatorii sistemelor informatice çi de comunicalii

care vehiculeazá informalii clasificate se impune obligativitatea delinerii unui certificat de

securitate.
Accesul la informalii clasificate se face pebaza principiului necesitálii de a cunoaçte

(need-to-know) çi în funclie de nivelul de clasificare al infonnaliilor, corelat cu nivelul certi-

ficatului de securitate. De asçmenea, este obligatoriu ca personalul irnplicat în activitäli de in-

stalare, întretinere, administrare a SIC sä fre autorizat din punct de vedere al sectrritäJii.

Securitatea informafiilor. În funclie de nivelul maxim de clasificare al informa{iilor ve-

hiculate în SIC, nivelul certificatelor de securitate delinute de personal çi diferenlierea în

ftinclie de necesitatea de a ctrnoaçte, administratorul de securitate va stabili:

- modul de operare de securitate;

- politica de parole, respectiv numärul de caractere, complexitatea acesteia;

- politica de acordare a dreptr.rrilor de acces ale utilizatorilor'
Administratorul de sectrritate al SIC poate repartizautilizaloü în mai multe grupuri.

Acesta stabileçte fiçierele satr/çi aplicaliile care stmt comune çi pot fi accesate numai de cátre

utilizatorii grupului respectiv, precum çi fiçierele çi aplicafiile care pot fi accesate individual

çi cu anumite drepturi de cátre fiecare utilizator. Dacä este necesar, utilizatorii pot face parte

din mai multe grupuri.
Drepturile de acces referitoare la fiçiere 9i aplicalii sunt: dreptul devizsalizare, dreptul

de scriere çi dreptul de lansare în execulie.

O altä componentá a securitäfii informaliilor se referá la securitatea mediilor de stocare

(hard-disk, CD, DVD, floppy-disk, memorii flash). Aici trebuie precizat cá toate mediile de

stocare a informa{iilor clasificate trebuie sá fie marcate coresptmzátor nivelului de clasificare

al informafiilor pe care le confin.

$tergerea, declasificarea çi reutilizarea mediilor de stocare se realizeazá astfel:

- informafiile clasificate înregistrate pe medii de stocare refolosibile se çterg numai

conform procedurilor aprobate de autoritatea de acreditare;

- mediul de stocare poate flr declasificat, numai dupá çtergerea completá, cu tehnici de

suprascriere certificate, în functie de nivelul de clasificare al informaliei;
- dacá mediul de stocare nn mai poate fi çters çi declasificat, trebuie distrtrs printr-o

procedurä aprobatä.
Foarte importantä este, pentru tofi participanlii la securizarea informaliilor clasificate,

protecfia anti-virus, care include:
a) proceduri cle vcrificare a sistemelor de operare instalate, a pachetelor software çi a

programelor utilitare, privind prezenla viruçilor sau a altui software malilios, in-
cluzând proceduri pentru çtergerea acestora în cazul detectárii lor;

b) proceduri pentru verificarea confinuhrlui mediilor de stocare (informalii çi software)

primite din surse externe, incluzând proceduri pentru dezinfectarea lor;
c) proceduri pentru raportarea incidentelor cavzate de vimçi.

Másurile de proteclie împotriva radiafiilor electromagnetice compromi{átoare se iau în
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ftlnclie de niveh'rl acestora çi de nivelul de clasificare al informafiilor vehiculate în sistem. în
vederea stabilirii nivelului optim de protec{ie este necesarã efectuarea de mãsurãtori ale nivehr-
lui radialiilor electromagnetice, de cãtre organisme autorizate.

Pregätirea reacliei
În hne, facem o fireascã pledoarie pentru asigurarea continuitá{ii asigurärii securitãçii

informafiilor clasificate, inclusiv a celor înbaza cärora se desfãçoarå operaliile pe bazá" âe
relea. În cazul apariliei untri incident, pregátirea re acliei poateføce diferenlaîntre întrenperea
activitãtii, urmatã de restabilire çi catastrofã. Evenimentele din I I sãptembrie 2001 au arátat
ca în timp ce ìJnele companii cu sediul în tumurile gemene, care au avLrt pregätitá reacfia, cum
a[ fi Morgan Stanley, American Express, au reuçit sä îçi reia activitatea normalá în decnrs de
cãteva zile de la eveniment, alte companii cu acelaçi sediu, care nu au avut pregátitä reaclia,
au suferit pierderi iremediabile ale resrrselor organizafionale, multe dintre acestea intrând în
faliment. Se apreciazã cä 150 dintre cele 350 de companii afectate direct de eveniment nu au
reuçit sä îçi continuie activitatea.

Înbazaatribufiilor de reglementare exercitate de ANS, în aprilie 2005, af'ost emisá, prin
ordin al directorului general al ORNISS, "Metodologia privincl elaborarea planului p.nt.r,
continuarea activitáfii în situalii de urgen!á pentru sisteme informatice çi de cãmunicuçii 

"ur"vehiculeazä informalii clasificate - DS 7"5.
Toate persoanele juridice publice çi private care defin sisteme informatice çi de comuni-

cafii care vehiculeazä informalii clasificate au obligalia de a implemenlavn plan pentrlt con-
tinuarea activitã¡ii, elaborarea, conformitatea çi periodicitatea testárii lui fiind verificate în
cursttl proccsului de acreditare de secu'ital.c a sistemului informatic çi de comunicafii. Elabo-
rarea acestui plan este o etapã ulterioarã desfãçurãrii procesului de analizá a riscului gi se
bazeazá"pe analiza irnpactului astpra misiunii, identificarea mäsurilor preventive de securiiate,
elaborarea strategiei de restabilire.

Strategia de restabilire a resurselor çi serviciilor sistemului informatic çi de comunicatii
cuprinde o combinalie de metode çi másuri de securitate care sä acopere, pe cât posibil, o
gamá cât mai largã de situafii de urgenfä. Între mäsurile specifice se poate aminti potitica de
back-up a datelor critice si stabilirea localiei cle rezentã. Experienfa a dernonstrat cã pästrarea
copiilor într-o locafie din afara Sediului sistemului informatic çi de comunicalii, dai care sã
corespundä cerinfelor de securitate impuse de nivelul de clasificare a informafiilor salvate pe
aceste copii de siguran{ä, reprezintá cea mai bunã practicä recomandatä.

Planul pentru continuarea activitälii trebuie sá cuprindä çi activitáfi de înçtiinlare a
echipelor de interven{ie, ct precizarea lan{ului ierarhic, a responsabililor çi înlocuitorilor
acestora.

Concluzie
Securitatea sistemelor informatice çi de comunicalii çi a altor sisteme electronice, a in-

formaçiilor în baza cärora se desfãçoarä operafiile pebazáde relea repre zintá, o aotivitate com-
plexá care necesitä cunoçtinfe din mai multe discipline, se desfãço aiá pe toatádurata ciclului
de viafä a sistemttlui, iar personalul implicat în acest proces se regãseçte atât la nivelul con-
dLrcerii organizaliei, cât çi la niveh,rl utilizatorilor cu drepturi restrânse. Se recomandä acor-
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darea unei atenlii deosebite secr,ritä1ii informatice, în prezent çi în perspectivá, deoarece má-

surile de securitate IT&C sunt ca çi vitarninele pentru organismttl uman: lipsa lor poate deter-

mina îmbolnäviri, uneori chiar ireparabile.
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OPERATII
B.AZATE PE EFECTE - IMPLICATII
PRIWND DOCTRINA OPERATIILOR

FORTBLOR TERESTRE
General-maìor dr. Nìcoløe N. ROMAN

"Aceia prícepulí în arta rãzboíulaí înving armctta inamiutuí fãrã tuptã.
Ei captureazlr orasele inamiailui jãrã s le asedía çi învíng statutfirã a desJãçuru

operalíí de ønvergurã".
Sttn Tzu

Introducere

Actualele provocári la adresa securitã1ii, generate de evolr-rfia fireascä a mediului inter-
nafional, au indus în mod inevitabil apari{ia unor noi tipuri de vulnerabilitä}i, riscnri çi ame-
ninfãri, care s-au adãugat celor clasice, contribuind la creçterea complexitálii mediului de
securitate. Începând ctt momentnl I I septembrie 2001, asimetria a devènit un atribut nelipsit
în definirea riscurilor la adresa securitáçii, generând amplificarea eforturilor depuse de naliuni
în identificarea celor mai bune metode de prevenire gi combatere a acestora.

Prelungirea conflictelor actuale çi aparilia altora noi, menlinerea focarelor de tensiune în
diferite regiuni, precum çi recentul dezechilibru în economia mondialã induc o accentLlare ne-
doritã a fenomenelor de instabilitate çi crizä care favorizeazä menfinerea çi amplifrcarea unor
amenin!äri majore la adresa securitä1ii statelor. Astfel, se eviden{iazä creçterea importan{ei
rolului comLrnitälii intemafionale çi a organismelor intema{ionale, special destinate aplanärii
crizelor çi stopárii disputelor din diferite zone ale lumii.

Deçi NATO admite faphrl cä pericolul unei agresiuni de tip convenfional, de mare am-
ploare, împotriva membrilor ei este pulin probabil, nu exclude posibilitatea apariliei unei
asemenea amenin!ári, pe termen lung, asumându-çi obligativitatea de a face fa!ä tr.rturor tipg-
rilor de confruntári.

În acest context, Armata României trebuie sã se adapteze viziunii extinse abordate de
cätre NAIO, aclionând pentnt dezvoltarea capabilitä1ilor necesare care sä-i permitá sá execute
întreaga gamä de misiuri, de la operalii de rãspurs la cnze (non-articol 5, Crises Response Ope-
rations) pànála operatii/rãzboiul de mare intensitate, atãú pe teritoriul nafional, în aria de res-
ponsabilitate a NAIO sau unde interesele acesteia o cer.
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Strategia de transformare a Armatei României subliniazä faptul cä, ,,fãrã a exclude

rãzboiul, perceput în accepliunea clasicã, conJlictele viitoare, specifice erei industri.ale, vor

fi treptat înlocuite de cele caracteristice perioadei inþrmatice. Acestea, vor iì preponelerenl

de natu rã asimetricã, incluzând acliu ní împotriva uno r fo rle øtipice " .

Descrise ca deosebit de violente într-o primá fazã., confruntärile militare viitoare se vor

manifesta diferenliat, atât în spafiu, cât çi în timp, çi vor fi influenfate de manifestári ale agre-

siunii n¡ numai sub forma luptei aÍmate, cât çi sub forma çi cu mijloace politice, economice,

mediatice, psihologice çi informalionale.
Strategia de transformare, în mod firesc, oferá, de asemenea, vizinnea asupra modului în

care atmata trebuie sä evolueze pentru a putea gestiona viitoarele conflicte çi descrie carac-

teristicile operaliilor viitoare. Acestea trebuie sá fte coerente çí întrunite, pe bazö d.e efect,

agile/active, integrate complet.

Se observá faptul cá în context sintagma ,,operalii bazate pe efecf' are ttn caracter descrip-

tiv çi nu reprezinláun concept în sine. Cu toate acestea apreciem cä menlionarea operaliilor
bazate pe efect într-un astfel de document, corelatä cu viziunea asupra conflictelor viitoare

constituie, la nivelul Armatei României, baza de plecare în dezvoltarea studiului acesttti con-

cept.

Perspective în adaptarea doctrinei forlelor terestre

la operalitlebazale pe efecte

Operafiile bazatepe efecte, ca un concept,,nolr" a apárut dupã rázboiul din Golful Persic

din anul 1991, când dvpá analiza rezultatelor, voci din comunitatea de apãrare a Statelor Unite

ale Americii au af,rrmat cä este neccesarä o schimbare radicalä a modului ømerìcøn de ducere

t rãzboittluir.
Operaliile þazate pe efecte, conform generalului-maior David Deptr"rla, un proeminet

suslinátor al conceptului, reflectá o schimbare fundamentalá în natttra räzboiului, Acesta de-

clarácámodul de desfãçurare al räzboiului a evoluat de la campaniile destinate realizärii unor

obiective printr-o serie de atacuri secvenfiale, la räzboiul paralel, descris de cátre acesta ca

fiind caracteri zat de atacul simultan al sistemelor vitale ale inamicului2. Teoreticianul militar
subliniazä faptul cá räzboiul paralel necesitá arme de înaltä precizie çi un nou concept opera-

lional care sä se canalizeze în principal pe efecte çi mai pulin pe acliuni de distrugere/lovire
pentru îndeplinirea obiectivelor militare. Acest nou concept operalional nu reprezintä altceva

decît operalíí bazate pe efecte. Este de asemenea recnnoscut faptul cá la acest moment, în

general, acliunile militare se concentreazá pe distnrgerea lintelor ftzice,ñrá a se acorda sufi-

cientã importanfä pasului urmátor: oblinerea nnui rezultat sau efect strategic asupra adver-

sarului.
Citându-i pe Sun Tzu çi B.H. Liddell Hart, Deptula avanseazä o alternativá a rázboiului

bazatpe control, în care ideea centralä constä în aceea cá este mult mai important sá determini
r,rn inamic sä ac{ioneze conform dorinfei adversarului, decât sá se ac{ioneze pentnt distrugerea

forfelor militare ale aceshria.

Deçi existä o diversitate de definilii, în esen!ä operaliile bazate pe efecte reprezintá ,,un
proces desJãçurat pentru oblinerea unui rezultat sau efect strategic asupra inamictùui prin

@-

127



%¿,u,ash, de, $ttilt¡ø 7/t¡,1,¡,ta¿ø - 2 /200 I
aplicarea sinergicã çi cumulativã. a întregulri spectrut de capøbititã¡i militare çi non-militare
la toate nivehtrile conflictulri"t În acest cont ext, ,,efectul" poate fi definit ca fiincl rezultatul,
evenímentul sau consecinla de tþ føic, ftmclional sau psihologic care clerivã din exectttarea
unor acliuni militare sau non-mílitare specifice.

Operaliile recente (räzboaiele din Golf, Afganistan, Balcani) oferä, cle asemenea, o mul-
lime de exemple çi aceasta pentru cá, în general, forfele terestre au au acfionat conform con-
ceptului ,,Bätäliei aero-terestre" sau, altfel spus, au actionat în mod întrunit, Acest concept,
care reprezintä de altfel çi esenla doctrinei fortelor tereshe române, evidenfiazä fapttrl cá lupta
împotriva eçaloanelor din adâncime sau rezervelor inamiculni trebuie sã fie egaláîn importan!ã
cr'r lupta la contact, fapt ce a impus comandanfilor sã abordeze acliunile desñçurate pe limita
dinainte a forJelor proprii, care în mod tradilional reprezentau etapa de maximä concentrare,
într-o manierä unitará cu atacurile asnpra inamicului în adâncimea dispozitivului acestuia.
Pentru a putea desfãçura în mod simultan aceste bátálii, este imperios necesar ca toate cate-
goriile de forle participante la operalii (îndeosebi forJele terestre çi fo4ele aeriene) sá actioneze
într-o strânsã cooperare çi armonie una cu cealaltä. Abilitatea forfelor proprii de a descoperi,
întàtzia, hárfui çi distrLrge forlele inamicului, conform conceptulni, nu va putea fi realizabilá
çi amplificatá decât prin eforhrri colective ale forlelor terestre çi forfelor aeriene sub forma
unor echipe/structuri combinate. Acest fapt este çi elementul care a geneÍat ca,în disculiile ac-
ttrale asr'tpra operaliilor bazate pe efecte, sã fie slrgeratä primordialitatea pLrterii aeriene în
economia conceptului.

Astfel, putem afltrma cá, în teoria bãtãliei aero-terestrã se pot regãsi componentele-cheie
ale conceptelor re.feri,toare la gândirea Si opera!üle bazøte pe efecte çi cä metodologia carc
ar putea activa ideea de creare çi realizare a anumitor efecte trebuie sã fie repreze ntatá de pro-
cesul de analizã vqloricã a lintelor.

Procesul de analiza valoricã a |intelor va trebLri sá fie integrat çi dezvoltat în algoritmr.rl
aottnl al forlelor terestre de elaborare a deciziei, algoritm descris ca fiind unul unitar, regle-
mentat gi analitic, al cárui scop este de aproduce un plan de acliune integrat, coordonat çi de-
taliat.

La aceastä datá, procesul uzitat pentru determinarea lintelor (targeting) reprezintá o anali-
zä a situaliei inamicului funclie de misiunea, obiectivele çi capabilitálile de care dipune co-
mandantul forlelor proprii, în scopul identifrcärii çi nominalizãrii acelor vtrlnerabilitä1i ale
forfelor çi resurselor critice ale inamictrlui în care, dacá ar fi angajateprin acliuni de întârziere,
há4uire, dezafectare sau distrugere, vor asigura atingerea scopului propus de comandant.

În schimb, atalizavaloricã a lintelor ar oferi comandantului acele mijloace prin care sã
identifrce criteriile de oblinere a efectelor, de prioritizare a angajärii lintelor çi permite dez-
voltarea de planuri altemative/de rezervábazate pe evolu{iile probabile ale inamictrlui în situa-
jiile în care planurile aoestuia eçueazá. De asemenea, metoda asigurä solu{ii pentru estimarea
capabilitálilor fo(elor proprii.

Ca metodologie, analizavaloricá a lintelor reprezintä un mijloc important în determinarea
capabilitá1ilor critice în strategia/cursul de acfiune probabil al forfelor inamice, aceasta exa-
minând çi anticipând nodurile critice ale inamicului çi potenlialele puncte de decizie ale aces-
tttia, sugerând ce actiuni ar putea duce la eguarea planului comandantului inamic çi care ar fi
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evolulia ulterioarä. Evaluarea potenlialului çi strategiei probabile a inamicului asigurä çi iden-

tificarea ftrncliilor critice ale acestnia, determinând unde çi când comandantul forfelor proprii

poate aplica în mod selectiv sau cu intensitate maximá puterea acestuia de luptá asupra adver-

sarului pentrn a obline efectele dorite.

1n plus, procesul urmáreçte sä identifice acele activitá{i sau evenimente ale inamicului

care pot confirma san infirma potenlialele strategii ale acestuia, fapt ce permite ataliza

efectelor probabile ce trebuie realizate çi, dacä este cazvl, adaptarea acfiunilor for,telor proprii.

Metodologia de selectare a {intelor ,,decide, detecteqzã, loveSte çi evalueazà" reprezintá esenla

pentru procesul de analizá valoricá a fintelor.
Având în vedere cã operaliile bazate pe efecte identificä çi angajeazá vulnerabilitä1ile

unui inamic într-o manierá unitará întrebuin!ând toate mijloacele disponibile în scopul de a

produce un anumit efect conform intenfiei comandantultri, atunci acest concept, în opinia

noastrã, nu reprezintá o noutate absolutä pentru cei familiariza[i cu conceptul de luptä aero-

terestrá.

Implicalii conceptuale

Pozilia forfelor terestre fa!ä de operaliile bazate pe efeote nu trebuie sá se lirniteze doar

la ob{inerea efectelor numai prin foc çi nu trebuie percepute ca,,metode vechi, definilii noi".

Existá oricum cîteva diferenle majore între operafiilebazate pe efecte çi lurpta aero-terestrá,

astfel cä operaliile bazatepe efecte trebuie sä determine utilizatorii acestora sá gândeascã în

termenii impuçi de efectele dorite çi de importanla înhebuin!árii mijloacelor avute la dispozilie.

Conceptul diferá în aceea cá acordá mai multä irnportanfá studiului gi înlelegerii inamicului,

precnm çi determinärii legáturilor între cauzá çi efect, solicitând astfel o mare capacitate de

estimare çi adaptare la situaliile nepreväzute ce pot apárea pe timpul rãzboiului.

De aceea, din punct de vedere conceptual, operølüle bazate pe efecte vor reprezenla o

evolulie revizuitci çi extinsã a doctrínei forlelor terestre, ce va oferi acel potenlial de dez-

voltare a capacitáfii de a obline efectele dorite printr-o abordare unitará çi sistematicá a pro-

cestrlni de planificare, execulie çi evaluare a rezultatelor aclitrnilor militare de-a lungul

întregului spectm al conflictului.
Operaliile bazatepe efecte se pot integra într-o aplicafie mult mai extinsá, care sä includá

mai mult decât operafiile militare. Astfel de operafii extinse ar trebui sá includä toate elemen-

tele aplicabile ale puterii nalionale din domeniul politic, militar, informalional, diplomatic çi

econornic, care sä fie relevante pentru tot spectrul operaliilor.

Mai mtrlt de atât, operaliile bazate pe efecte vor impr;ne comandanfilor gi statelor majore

sá stabileascä legátura între acliunile taotice, obiectivele operative çi efectele dorite la nivel

strategic, astfel încât realizarea unitará a acestor parametrii la fiecare nivel sá fie în concor-

dan!á cu intenJia comandantului: Punctele tari ale operaliilor bazate pe efecte includ previzi-

unea, controlul çi oblinerea efectelor dorite, precum çi capacitatea de a înfelege faptul cá

obiectivul nu întodeauna poate fi îndeplinilrealizat. Fiind congtienli de aceastá realitate, apare
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necesitatea de a fi în mäsurá permanent pentru adaptarea procesului de planificare çi luare a
deciziei, mentinerea inifiativei fiind dependentá de aceastä adaptare care se haz,eazátotodatä
pe o înlelegere profundá a intenliei comandantului çi pe capacitatea acestnia de a lua decizii
decisive, ce vor conduce spre realizarea efectelor dorite.

Comandanlii $i statele majore vor trebui sá gândeascã într-o manierä specif,rcä concep-
tului operatiilotbazate pe efecte dacã vor dori sä aclioneze cu succes. Foarte probabil, nn va
mai fi suficientá men{inerea regulii ca structurile subordonate sä în}eleagä inten}ia coman-
dantului cu douá eçaloane mai sus. Liderii, oriunde s-ar pozi{iona în lanlul de comandä, vor
trebui sä cttnoascá çi sã înfeleagä obiectivele securitä1ii na{ionale çi ale campaniei çi cel pu}in
acele aoliuni necesare pentr¡realizarcaefectelor, care cumulate conduc cãhe finalitatea doritä.
Mai mult de atàl, comandanlii vor trebui sá dezvolte çi subordonalii sä înleleagä cu acurateJe
mãsurile care pot garanta succesul çi care explicä cle ce opera{ia va frrnc}iona (acliunile plani-
ficate, legáhtrile de cauzalitate gi efectele dorite). Aceastä cerin!á 9i o întelegere depliná a in-
tenliei comandantului asigurá cele douá elemente care vor permite subordonalilor sä îçi
exercite iniliativa çi sã exploateze oportunitäfile de moment.

Majoritatea vor fi de acord cá aceste argumente evidenliazá, avantajele adoptãrii operafii-
lorbazate pe efecte, dar totodatä trebuie sá arätäm çi faptul cä se poate identifica çi o vulnera-
bilitate majorã. Aceasta constã în faptul cä viabilitatea acestui tip de operalii devine relativä
în condiliile în care comandanfii eçueazä sã formuleze çi sä transmitá strbordonalilor o intenfie
clarä sar'l condiliile/mäsurile necesare pentru asigurarea succesului. în plus, comandanlii tre-
buie sá aibá încredere în abilitatea subordonafilor de a îçi exercita iniliativa çi de a acfiona în
parametrii defìnili de intenfie. Dacä un comandant devine foarte preocupat de a controla apli-
carea ordinului de acliune la nivelul subordonafilor, implicându-se în cond¡cerea directä a
operafiilor acestora, va pierde avantajele opera{iilor bazate pe efecte.

Implicafii practice. Provocäri

Implementarea operafiilor bazate pe efecte în fo4ele terestre ar trebui sä se realizeze într-un
mod relativ uço¡ însá conducerea de cätre acestea a procesului de tranzifie spre operafiile
bazatepe efecte în comunitatea'Joint" va fi mult mai dificilä çi va solicita schimbäri culhuale
conceptuale în cadrul fiecärei categorii de forle. Schimbarea ooncepliilor va dura probabil
mulli ani, pe másurá ce liderii çi statele majore se vor familiariza cu conceptnl, iar modul de
gândire specific operaliilor bazate pe efecte va fr inclus în programele de învä!ãmânt gi instrLrire .

În forfele terestre se întrebuinfe azá, o gamá largá de definilii çi termeni care descriu
efectele, nu întotdeauna flrind bine înfeleçi. Spre exemplu, întrebuinfarea termenilor,,neu-
trahzare", ,,întãrziere",,,limitare" çi ,,distrugere" s-a generalizat, avându-se vedere cä în mod
primar aceçtia au fost întrebLrin{aJi pentru a descrie efectele asociate cu atacurile cinetice
asupra unei anumite finte, ele fiind mai mult specifice pentru uzul celor implicali în realizarea
operaliilor de sprijin prin foc.

Pe de altá parte, viziunea care asociazä opera[älebazatepe efecte cu metodele de obfinere
a efectului färá executarea focului çi a manevrei nttraïeazá"conceptul în acea manierä unitará
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din care rezidä tocmai valoarea acestuia. Un pas important în implementarea oricárui concept

al operaliilor bazate pe efect va consta în stabilirea çi acceptarea de comun acord a modului

de întrebuinfare a termenilor specif,rci de cätre categoriile de fo4e.
De maximá importan!á este neoesitatea de a asigura structurile cu acele elemente care sá

asigure comandantului çi statului säu major sä coopereze într-o manierä dinamicá çi conholatä.

Astfel, în loc sá avem centre separate dar interconectate, pentru informalii, operafii, iogisticä

etc., probabil va fi necesar ca la nivelul struchuilor forlelor terestre sá existe un centru de ope-

ratii întrunit care sá conliná operatori pentru probleme generale gi specialiçti pentru domenii

frrnclionale, care sá includã analiçti intel çi operatori ai echipamentelor tehnice. Aceastá echipä

de experli care vor fi la curent cu efectele dorite, relaliile dintre obiective çi intenJia coman-

dantului vor înlelege de ce trebuie schimbate la un moment obiectivele pe timpul operafiei,

Ei vor putea sä se adapteze rapid noilor realitäfi, avândtr-se în vedere cooperarea rapidä çi
schimbul de informafii cu specialiçtii prezenfi într-o astfel de structurä.

Determinarea organizárii corecte a unei astfel de structuri reprezintá, aläturi de necesi-

tatea dezvoltärii liderilor cu o experienfä vastá necesará aplicärii conceptului, condifiile nece-

sare implementárii operaliilor bazate pe efecte.

Liderii de mâine care vor întrebuinta operaliile bazate pe efecte trebuie pregätili în medii

în care studentul este în centrul problemei çi nu instructorul, çi în care cotnplexitatea este

menlinutá, nu îndepärtatä. Baremele, algoritrnii rämân importanli, dar atentia trebuie îndrep-

tatä pentru oblinerea rezultatelor finale, çi nu pe realizarea procedurii în mod corect. Bineînle-
les, liderii vor trebui sá deliná cunoçtinJe complete asupra artei çi çtiinfei operafiilor militare,
la care se va adáuga necesitatea ca aceçtia sá îçi dezvolte çi mentinã minimum de competenfá

în domenii tradilional descrise ca nefiind specifice formárii liderului militar.

Recomandäri privind implementarea

For,tele tereshe vor trebui sä rámânä flexibile în procesul de înlelegere a operaliilor bazate

pe efecte, fiind dintre toate categoriile de forle cea tnai adecvatá pentru a aráta calea ce trebuie

urmatä în dezvoltarea conceptului, fiind cel mai important element în comunitatea joint.
Aceasta va necesita sá se acfioneze pe douá fronturi simultan, unul joint, iar celálalt specifrc

forlelor terestre.
Primul pas, a$a cum am afirmat anterior, va consta în acceptarea de comun acord de cätre

comunitatea joint a unei definilii unice a acestor operafii, forlele terestre fiind nevoite sã ex-

tindá çi sä dezvolte definiliile çi termenii referitori la angajarca inamicului.
Liderii, formafi pentru întrebuilarea operaliilor bazate pe efecte, vor trebui sá dispunä de

facilitáli çi relele de comunicafii adecvate necesare sprijinirii acliunii acestora.

Astfel, în câmpul de luptä vor fi necesare elemente de coordonare proiectate gi sus{inute

în comtrn de forfele terestre çi for{ele aeriene care sá sincronizeze çi integreze focul mijloacelor
de lovire, puterea aerianá çi manevra forfelor terestre pentru obfinerea efectelor dorite.

Ca o conluzie, este evídentfaptul cã operalíÍle bazate pe efecte nu snnt o noutale sb-
solutã, iar interesul øctltøl pentru acest tþ de ac,tiune reprezintã o bunã oportunítate pentnt
dezvoltarea acesteíø,începând. cu níveluljoín. Forlele tereslre ør puteaJì categoria defo(e
cea mai ødecvcttít în preluarea conduceríì pentru dezvoltarea viítoøre a conceptului în co-
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Iuborare ut celelalte categoríì deforle. Atlat sab þatronajulforlelor terestre, conceplul ar
putea oferì ídeile necesare pentru realiz,area integrãriiîntranite în pløn intelectual, docÍrí-
nør, organizalìonøL, operalíonal çi tehnic.

Note
I David A. Deptula, "Firing for Effect: Change in the Nature of Warfare", Defense and Airpower

Series (24August 1995), p.4,
2 Brigadier -General, DavidA. Deptula, Effects-Based Operations: Change in the Nature of Warfare

(Arlington, VA: Aerospace Education Foundation, 2001), p. iii.
3 LTC Allen W. BATSCHELEI Effect-based operations: A New Operational Model?, US Army

College, Carlisle Barracks, Pennszlvania, 2002.
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CONSIDERATII
PRTVIND EFICIENTA ACTIUNILOR

îN opERATTTLE
DE coNTRAINsuRcnNlÄ

- Studiu de caz referitor la opera[iile
de insurgen[ä din cadrul operafiei

Iraqi Freedom -
Prof, univ. dn lon nÂtçOtU*

Gheorghe VISAN**

I. Introducere
lnsurgenta în Irak a crescut în intensitate çi s-a diversificat permanent, dupã I mai 2003,

când preçedintele Bush a declarat încheierea operafiilor majore.

Teroriçtii, irakienii radicali (atât sunniti, cât çi çii{i) gi fostele elemente ale regirnului Saddam

au constituit principalele grupäri insurgente care au dus actiuni împotriva forfelor coaliliei.
Toate gmpárile insurgente au beneficiat de expertizá de la militarii gi foçtii membri ai ser-

viciilor de informalii din cadrul structurilor militare (speciale) ale fostului regim Saddam.

În timpul unui interviu acordat canalului de televiziune FOX NEWS SLINDAY, la 26

ir.rnie 2005, secretaml apärárii SUA, Donald Rumsfeld, a caracterizat natura insurgenlei din
Irak ca fiind complexä çi ambiguá, dupä care aprezentat strategia de înfrângere a acesteia2.

Ulterior, acesta a scris un memorandum cätre Comitetul întnrnit al çefilor de state majore al

SUA, în care declara cá ,,astãzi, ne lipsesc parametrü anantificabili prin care så cunoaçtem,

dacã învingem sau pierdem råzboiul global împotriva terorismuh,ti". Aça cun a f'ost scos în
eviden!ä într-o serie de publicalii militare, comandanlii militari ai coaliliei çi factorii politici
de decizie continuä sá puná un mai mare accent pe importanla acestor parametrii, care în ter-

minologie militarã sLrnt cunoscu[i ca mäsuri de eficien!ä.

Campania de operafii de contrainsurgen!á din Irak asigurá o excelentá oportunitate pentru

a valida mãsurile de eficien{á în mediul oontemporan opera}ional çi adaptarea permanentá a

acestora. Unele au fost validate în alte operatii de contrainsurgen!ä, însá actualul mediu de se-
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curitate oferã cu totul alte perspective.

Având în vedere fapttrl cã Irakul reprezintá frontul central în rãzboiul global împotriva
terorismului, victoria în cadrul operaliei Iraqi Freedom rcprezintá" un interes esenfial pentru
SUA çi membrii coalifiei.

Analiza unui conflict în desfãçurare nu oferä informalii suficiente analiçtilor militari.
Deçi din numeroase ratiuni, unele informalii nu sunt disponibile sau precise, existã suficiente
informafii din surse deschise.

Másurile de eficienjá, care indicä în mod clar succesul opera{ional, sprijinä cel mai bine
pe comandanli în luarea unor decizii corecte çi oporhrne.

Înçelegerea teoriei, istoriei çi doctrinei operaliilor de contrainsurgenJá reprezintá qn pas
vital, care contribuie laanalizanaturii complicate a insurgen{elor din trecut, prezent çi viiior.

Acest efort analitic vaface posibilá considerarea mäsurilor de eficien!ä, ca instrumente
utile de evaluare ale succesulni în operafiile de contrainsnrgenfá,

II. Cadrul general al insurgenlei
,,O insurgen!ä - de orice tip ar fi ea - reprezintä o campanie politico-militarä pentru pqtere,

care trebuie întâmpinatä cu o reaclie politico-militarä... Noi, americanii, înfelegem u""rì lr,"r.,
greçit", splmea Tom Marks, de la universitatea Nafionalá de Apãrare din suA.

Insurgenla este definitá ca trn set de acfiuni ale nnr.ri grup minoritar din cadrul unui stat,
a cärui intenlie este schimbarea politicä printr-un set de mijloace subversive, propagandá çi
presiune militarä, concentrându-se pe convingerea satr intimidarea populaliei în vederea ac-
ceptárii unei asernenea schimbäri.

Actiunile debazá ale insurgenfei includ programe pe termen lung, acliuni asimetrice,
folosirea unui teren complex, opera{ii informalionale çi psihologice, precum çi mobilizarea
politicä3.

^De 
regulä, insurgenfii evitä acliuni militare clecisive, care ar pntea conduce la înfrângerea

lor. În schimb , ei opteazápentnr acliuni de lungã duratã, care le permit subminarea uoin1"i,
puterii çi legitimitáfii regimr.rlui gr.wernamental.

Insurgenfii folosesc acliunile lor pentru a se antoslrstine çi obfine un mai mare suport
popular, urmárind schimbarea echilibrului puterii în favoarea lor.

Obiectivul f,rnal al insurgenlilor este schimbarea sistemului politic existent, în aga fel
încât sá fie asemãnãtor ideologiei lor.

În general, existä patru elemente caracteristice ale insurgentei, çi anume: conducerea,
activiçtii, combatanlii çi masele (populafia)a. prezentám, pe scurt, aceste elemente.

conducerea este responsabilá pentm comanda gi controlul insr-rrgenfei.
Acest element este responsabil pentm conceperea strategiei. De regulä, conducerea este

aceea care considerá, dacá situalia din zona (zonele) unde se desñçoarã insurgenla este aça de
evidentä, încât acfiunea violentá este necesarã pentru schimbarea sistemului. Conducerea re-
prezintá elementul care este în mäsurä sä declançeze orice acfiune pentru a forfa schimbarea.

Activigtii teprezintá elementul politic al insurgenfei. Ei ac,tioneazáca activiçti politici çi
lideri locali ai insurgen{ei. Aceçtia primesc instmcfiuni de conducere, combinându-le cu situa-
lia mediului operafional çi determiná ac(iunile care se impun. În general, activiçtii îndoc-
trineazá masele çi recruteazä combatan{ii.
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Combatanlii constituie urmátorul element. Aceçti indivizi executá acfiunile militare pen-

tru implementarea strategiei conducerii. De regulá, combatanlii menfin controlul local, prin

încercarea de a impune legea sau forfa militarã.

Ultimul element îl reprezintá masele (populafie), adicá cei care sunt adeplii insurgenfei.

De regulä, masele nu duc acliuni de luptá, în schimb, ei asigurá informalii çi sprijin logistic

combatanlilor. În general, aceçtia îçi continuá activitatea de zi cuzi din societate çi asigurä spri-
jin clandestin pentru combatan{i. Uneori, din cadml acestora pot exista indivizi, care pot de-

veni combatanli.
Structurile de combatanli sunt constituite din grupári indigene, luptätori sträini sau foçti

militari. În Irak, dupä o analizá profundá au fost identificate trei grupuri principale de com-

batanfi, astfel: teroriçtii, irakienii radicali gi saddamiçtii.

Teroriçtii. Teroriçtii se compun din grupuri indigene çi luptátori strãini, având efectivele

recrutate din irakieni motivali de o ideologie religioasä extremistä. Zonele predominante de

operare ale teroriçtilor sunt regiunile centrale, de nord çi vest ale Járii, incluzând oraçe ca Bagdad,

Ba'aqubah, Mosul, Fallujah çi Ramadi.

Teroriçtii, cu toate cá sunt constituifi din irakieni, întrebuinfeazá luptátori sträini atât în

atacuri convenlionale, cât çi - în principal - în atacuri sinucigaçe. De pildã, regiunile de fron-

tierä rámân puncte decisive pentru scopul teroriçtilor, deoarece prin acele puncte îçi deplaseazá

resursele financiare, materiale çi umane. Gmpul teroriçtilor include Al Qaeda în lrak (AQI),

Ansar al-Sunna (AS), Abu Harun Group, AbuAyman, IslamicArmy of Iraq (IAI) çi Mujahidin

Army.
Irakienii radicali. Radicalii includ o combinalie, atât de grupuri de sunnili radioali, cât

çi grupuri de çii1i radicali. Principala zoná opera{ionalä a sunnililor radicali se întinde de la Ra-

rnadi, Kirkuk çi Mosul çi la sud de Bagdad, cu ceva activitáfi în regiunile Husyabah çi A1

Qa'im, În principal, çiifii aclioneazâînBagdad çi în provinciile din sudul [árii.
Radicalii sunni{i sunt reprezenta}i de r.rrmátoarele grr,rpäri: 1920 Revolutionary Brigade

(1920 Rev Bde), Green Battalion, Nu'man Brigade çi Gangs of Iraq, pe când raclicalii çiili in-

clud: Jaysh al-Mahdi (JAM), Iraqi Hizballah, Army of the Guardians, Sheibani Network, Lord

of the Marfyrs, l5th Sha'aban Movement, TharAllah, HarakatMovement in Iraq (HMI), Hizb

al-Islamiyah fil Iraq (Hll) çi Ansar al-Mahdi. Grupurile çiite au demonstrat cä au capacitatea

de a-çi mobiliza luptátorii în foarte scurt tirnp.

Saddamiçtii. Saddamiçtii se compun din reprezentan{i de rang înalt din fostul regim,

membri ai fostului partid Baas (Ba'ath) çi adeplii lor. Celulele çi suporterii saddamiçtilor pot

fi identificafi în Bagdad, provincia Ninawa, însä aceçtia îçi desfãçoará acliunile, în principal

în Baghdad, Bayji, Mosul çi Ramadi.

În aceastá categorie pot fi incltrçi New Ba'ath Party gi aripa armatá Jaysh Muhammad

(JM).

III. Modelul liniilor de operafii în contrainsurgen!á
Natura unei insurgenfe impune ca militarii sã ia în considerare cadrul ei operafional.

Comparat cu acliunile militare convenlionale, cadrul operalional este diferit în opera{iile de

contrainsurgen!á, deoarece insurgenfii se concentreazä pe prevenirea faptului ca spaliul de

þtä sä deviná decisiv, în timp ce unnáresc îndeaproape desfãçurarea de acliuni politice, in-

@:

13s



4 %t^tÌâta, de, $t¡¿tttø %nìû,¡rnrù - 2 /200 I
formalionale çi psihologice.

Ca instrument al designului opera{ional, liniile de operafii asigurä o metodá de ayintaliza
,,ce" çi ,,oum" obiectivele campaniei stmt îndeplinite.

Deoarece o insurgen!ä are factori comuni, eforturile unei contrainsurgenle de asemenea
vor contine aspecte comune, care vor permite elaborarea unor linii logice de operalii,

Lecliile învälate din opera{iile de contrainsurgentá anterioare an determinat identificarea
turmätoarelor linii de operafiis:

a) acliuni militare;
b) instruirea çi întrebuinfarea forfelor de securitate (armatá, polilie) ale nafiunii gazdá;
c) promovarea guvernárii;
d) îmbunátälirea infrastructurii critice;
e) îmbunátälireaprogramelor economice.
Liniile de operafii sunt oportune pentru sincronizareaacfiunilor împotriva insurgen]ilor,

care de regulá, se confundä cu populalia. Un plan de campaniebazat pe liniile logice de operalii
armonizeazá"eforturile fo4elor coaliliei, organizafiilor guvemamentale çi non-guvemamentale
çi ale naliunii gazdá cáire un obiectiv comun.

Fiecare linie de operalie reprezintã o categorie conceptualä, împreunã cu care guvemril
naliunii gazdá' çi comandantul forlelor coaliliei intenfioneazã sä atace strategia insurgenlilor
çi sä stabileascä legitimitatea guvemulni naçir.rnii gazdã.

Liniile de operalii stmt strâns legate între ele. Realizarea cu suoces a stärii finale necesitä
o coordonare atentá a acliunilor întreprinse în fieoare linie de operafii.

Snccesul într-o linie de operalii consolideazä succesul în celelalte.
Progresr.rl în cadrul flrecárei linii de opcrafii contribuie la realizarea unui mecliu stabil çi

sigur pentru natiunea gazdã.

Stabilitatea este consolidatä prin reclrnoaçterea populará a legitimitäçii guvemului naliunii
gazdä, îmbunátá[ireaguvernãrii çi reducerea progresivä a originii cauzelor insurgenfei.

Nu existä o listä a liniilor de operafii, care sä se aplice în toate caztrile.
La elaborarea planului de campanie, comandanlii seleclioneazä acele linii de opéralii

care se adapteazá cel mai bine stärii finale dorite.
În continuare, vom prezenta pe scurt caracteristicile fiecãrei linii de operafii.
a) Ac{iunile militare reprezintáprima linie de operafii.
Mediul de securitate este esenlial pentru succesul oricärei opera{ii de contrainsurgen!ä.
Dacä contrainsurgen}a eçueazä în asigurarea rmui mediu de securitate stabil, legitimitatea

guvemului va fi diminuatá çi pusá snb semnul întrebärii.
b) A doua linie de operalii se referä la instruirea çi întrebuinfarea forfelor de securitate

ale nafiunii gazdá.
Întrebuinlarea forfelor de securitate ale na{iunii gazdávaaveaaaefect imediat creçterea

legitimitälii guvernului çi va determina un sprijin mai mare din partea populaliei.
Având în vedere cã secr.rritatea rámâne un element important al contrainsurgenfei, în cele

din urmã nafiunea gazdä trebuie sä fie în mãsurä sä-çi protejeze populalia.
c) In general, insurgenJa este rezultatul unor crize guvemamentale sau politice. Aceasta

înseamnä cä, susfinerea guvernãrii va reprezenta o misiune esenfialä pentru fortele care par-
tioipä la operafii de contrainsurgen!á.

d) Oblinerea sprijinului populaliei çi eliminarea percepfiei de privare de servicii esenliale
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sunt misiuni dificile. O metodä eficientá pentru îndeplinirea acestor misiuni este legatá de

îrnbunätáJirea infrastructurii critice. Adesea, în zonele afectate,îmbunätäfirea infrastructurii
critice este o cerin!ã esen{ialá pentru constituirea capabilitálilor aparatului politic çi de sectt-

ritate ale na{iunii gazdá.

Îmbunátálirea infrastructurii critice împiedicá eforturile insurgenlilor de a câçtiga sprijinul

populafiei çi, pe de altá parte, contribuie la cregterea legitirnitälii guvemultti.

e) Ultima linie de operalii, în modelul general, este cea legatá de îmbunãtä{irea pro-
gramelor economice. O provocare majorä cu care cele mai multe !äri se confruntá într-o in-

surgen!á este cea a subdezvoltärii economice.

O economie sáracä poate constitui elementul care va contribui la recrutarea populaliei

pentru insurgenfá çi creçterea nemulfumirii datoritá privãrii de serviciile debazá.

Îmbunätálirea programelor economice este esenlialã pentru eforturile contrainsurgenfei.

Toate liniile de operatii sunt susfinute de o puternicá campanie de operalii informalionale,

în care centrul de greutate îl reprezintá populalia.

Deçi liniile de operalii vor depinde de mediul de securitate din cadrul fiecárei campanii

de contrainsurgen!á, cele prezentate mai strs pot f,r aplicabile în rnajoritatea operaliilor de accst

tip.

IV. Liniile de operalii în contrainsurgenla din Irak
Conducerea SUA, pe baza lecliilor identificate din derularea acfiunilor împotriva insur-

genjei irakiene, a începtrt sá accepte natura prelungitä a operaliilor de contrainsttrgen!á çi a
ajuns la concluziacáaceastá campanie ar putea fi de duratá. Dupá acceptarea nattuii prelungite

a operaliilor de contrainsurgen{ä, Consiliul Na}ional de Securitate a publicat Strategia na}io-

nalá pentru victoria în Irak.
Documentul elaborat de Consiliul Nalional de Securitate al SUA a stabilit cá, victoria

în Irak ar ptrtea fi oblinutá în etape. De asemenea, condncerea politico-militarä a SUA a re-

cunoscnt cã operaliile de contíainsurgen!ä sunt ac{iuni de lungä duratá, care necesitá timp çi
unitate.

Pe termen scurt, obiectivele se concentreazápe progresele înregistrate în ft"rpta îrnpotriva

teroriçtilor, continuarea construirii institufiilor democratice, realizarcaobiectivelor politice çi
ctearea fo(elor de securitate irakiene6.

Pe termen mediu, obiectivele urmäresc asumarea rolului principal al lrakului în înfrân-
gerea teroriçtilor, asigr.rrarea propriei secuitá1i, ftinclionarea guvernului constitulional çi con-

solidarea economieiT.
Pe tennen lung, obiectivele çi starea finalá strategicá doritá urmáresc realizarea unui Irak

stabil, unit, paçnic, integrat în comunitatea interna{ionalá gi un partener credibil în rãzboiul
global împotriva terorismuluis.

Prin publicarea Strategiei naJionale pentru victoria în Irak, Consiliul Nalional de Secu-

ritate al SUA a clarificat starea finalá strategicã pentru lrak.
În general, modelul liniilor de opera{ii elaborat pentru înfrângerea unei insurgenfe,

prezentat anterior, va putea fi foarte bine adaptat în actl;ala campanie din Irak.
Pentnr aanaliza efìcienla contrainsurgenlei irakiene, în perioada 2005-2006 au fost în-

trebuintate urmátoarele linii de opera{iie:
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a) acliuni militare;
b) instruirea çi întrebuin{area forfelor de securitate irakiene;
c) îrnbunátälireainfrastructuriicritice;
d) promovarea guvemärii;
e) îmbunätä{ireaprogrameloreconomice.
Prezentám, pe scurt, fìecare linie de operafii.
a) Ac,tiunile militare executate de forlele coaliliei împohiva insurgenlei irakiene folosesc

doi parametrl în vederea mäsurárii eficienlei acestora,
7 . Primul parametnt se referá la numáml de informa{ii confidenliale primite de forlele

coaliliei de la populalie sau din alte surse, Acest parametru este în strânsä conexiune cu starea
strategicä finalá - înfrângerea insurgenfei çi asigurarea unui mediu de securitate stabil în Irak.

Obiectivele operalionale care trebuie îndeplinite includ eliberarea zonelor aflate sub con-
trolul insurgenfilor, precum çi diminuarea influen{ei çi efrcacitálii acestora.

O informafie conhdenfialä este identificatá ca fiind utilá dacá asigurá datele necesare
executárii cu succes a unei opera{ii de contrainsurgen!ä (capturarea unor lideri locali ai insur-
genlei, depozite de armament/muniçii, centre de fabricare a dispozitivelor explozive irnpro-
vizate etc.).

Un numär cãtmaimare de informalii confïdenliale confirmá faphrl cä insurgenfii nu mai
au sprijinul çi acceptul populafiei. Parametrul este observabil çi cuantificabil.

2' Al doileø parqmetru, aare vafi analizatpe timpul executärii acliunilor militare, se re-
ferá la nrtmárul acliunilor iniliate de forlele coaliJiei, în opozitie cr¡ cele ale insurgenfilor.

Obiectivul operafional asociat acestui parametru îl constituie eliberarea zonei/zonelor de
operalii de sub controlul insurgenfilor.

De asemenea, parametrul asigurä mijloacele necesare comandantnlui, în veclerea evaluärii
iniliativei. Iniliativa impune insurgen{ilor conformarea cu obiectivele operafionale ale coali}iei,
iar pentru forlele coalifiei asigurarea libertälii de ac]iune.

Cttnoaçterea statutului inifiativei este semnificativá pentm un comandant într-o campanie
de contrainsltrgen|ä, în care nivelul necesar de protecfie a forlei va fi dependent de fo4ele çi
resursele la dispozilie.

Dacä insurgenfa iniliazá un numár foarte mare de atacrri, aceasta va determina pe coman-
dant sã se concentreze tot mai mult pe structura de forle çi resursele necesare asigurárii pro-
tec[iei acestora.

Provocãrile impuse de observare çi precizie reduc eficacitatea aceshri parametru. Deçi
reprezintä un parametnt al inifiativei, numärul ac{iunilor executate de forJele coalitiei compa-
rativ ctt cele initiate de insurgenli nu corespund în mod adecvat caracteristicilor unei bune
másuri de eficien!á.

b) Urmätoarea linie de operajii se referä la instruirea çi modul de întrebuinÇare a
forfelor de securitate irakiene.

Doi parametrli vor fi analizali în cadrul acestei linii de operafii.
l. Primul parametru se referã la numärul forfelor de securitate (armatá,polilie) irakiene.

Starea f,rnalä strategicá, asociatá cu aceastá linie de operafii, urmäreçte ca Irakul sä fie în má-
surá sá-çi asigure propria securitate. Cu toate cá acest parametru este asociat stárii finale strate-
gice, nu reprezintá o mãsurá de eficienfä adecvatá,, deoarece lipsesc mijloacele gi nu asigurä
precizia necesarä (date contradictorii transmise de Ministerul apärárii çi cel de interne).

Folosirea acestui parametrtt reprezintã tm instrnment util de evaluare, însã nu îl poate
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ajuta pe comandantul forlelor coaliliei în luarea deciziei.

2. Al doitea parametru care va fi. analizatîn aceastá linie de operalii se referä la procentul

din spaliul de luptá care se aflá în responsabilitatea forlelor de securitate irakiene.

Obiectivul operalional pentru acest parametru este asociat cu transferul responsabilitälilor

pe linie de securitate de la forlele coalifiei la cele irakiene.
Dupá transferul responsabilitáfilor pe linie de securitate, fo(ele coalifiei sunt în mäsurä

sá-çi realoce forlele çi resursele în alte zone controlate de insurgenli. Parametrul este obser-

vabil, cuantiflrcabil çi precis. În cazul în care o structurä de securitate irakianánu este capabilá

sá securizeze zona (regiunea), forlele coalifiei intervin în sprijinul acestora.

Procentajul din spafiul de luptá pentru care forçele de securitate irakiene sunt responsa-

bile, reprezintä un parametru cuantificabil care este folosit, de regulä, în informárile prezentate

Congresului SUA de cätre comandanfii militari americani.

c) Urmátoarea linie de operalii este reprezontatá de îmbunätäfirea infrastructurii criti-
ce. Parametrul care va'fi examinat este asociat cu numänrl abonalilor la telefoane mobile.

Înainte de înláturarea lui Saddam, refeaua de telecomunicalii irakianá a fost una dintre

cele mai slab dezvoltate din Orientul Mijlociu çi fãrá refele de telefonie mobilä.

Obiectivul opera{ional este acela de a urmäri restaurarea structurii de telecomunicalii

irakiene. Parametrul se aflá în strânsá legäturá cu starea finalá strategicá în Irak, este obser-

vabil, cuantificabil çi precis.

Datoritá faptului cä instrrgenfii sunt dependenJi de infrastructura de telecomunicafii, ei

evitá atacarea nodurilor critice ale acesteia.

Creçterea numärului abonafilor Ia telefonia mobilá ya avea ca efect un numär mai mare

de irakieni în másurá sá-çi conducá propriile afaceri, cu implicalii ulterioare în dezvoltarea

economicä a járii.
Cu toate cá refeaua de telecomunica{ii reprezintá o infrastructurá criticä care trebuie sä

fie îmbunätáfitá, folosirea acestui parametru este insuficientá çi nu conline caracteristicile

unei másuri de eficien!á adecvate.

d) Urmátoarea linie de operalii aareyafi analizatá este reprezentatáde promoyarea gu-

vernãrii. Parametrul specific care va fi analizat se referá la abilitatea irakienilor de a continua

procesul politic, conform calendarului stabilit.
Starea hnalä strategicä este reprezentatá de constituirea untri guvem detnocratic, capabil

sä se autoguvemeze.
Obiectivtrl operalional se concentreazä pe prevenirea ac{iunilor insurgenfilor de a împie-

dica derularea procesului politic (alegeri locale, alegeri nafionale, referendum de aprobare a

Constituliei etc.), în conformitate cu calendarul stabilit. Acesta este considerat un parametru

cheie în rapoartele çi informãrile comandanlilor forlelor coaliliei prezentate Congresului SUA.

Abilitatea de a continua procesul politic asigurá impulsul necesar împotriva insurgenlei

çi inclicã populafiei faptul cá eforturile pentru constituirea unui guvem constihrlional vor avea

succes,

Parametrul este observabil, cuantifrcabil gi precis. Ca instrnment de másurä, parametrul

nu este util comandanlilor coaliliei în luarea deciziei.
e) Ultima linie de operafii are ca obiectiv îmbunätälirea programelor economice.
Parametrul care va fi. analizat este asociat cn numärul de afaceri înregistrate de cätre

Ministerul irakian al comerfului. Acest parametm este legat de starea finalá strategicä - con-

stmirea unui Irak stabil, paçnic çi dedicat dezvoltárii çi prosperitälii economice.

@:
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Obiectivul operational este asociat cu promovarea de noi afaceri.
Parametml este observabil, cuantificabil çi are efecte în dezvoltareaeconomicã a fãrii. pe

de altã parte, parametrul nu satisface caracteristicile unui mijloc semnificativ çi nici piecis de
mãsurare. Cuantificarea numárului de noi afaceri nu asigurá informafiile necesare unui coman-
dant în ltrarea deciziei. Pe lângä aceasta, nu se fac referiri la capacitareasau eficienla aface-
rilor.

Parametrului referitor la noile afaceri înregistrate îi lipseçte sensul çi precizia. De aseme-
nea, nu reprezintä un instrument util pentru comandanlii coaliliei.

În lrak, campania de contrainsurgen!ä s-a maturizat pâná la punctul în care acliunile in-
surgenfilor pot fi caracterizate cel mai bine.

Situalia din teren, constituie un mediu excelent pentnr validarea practicá a teoriei refe-
ritoare la mãsurarea eficienlei çi de adaptare la realitälile insurgenlei din Irak.

V. Validarea mäsurilor de eficien!ä
folosite în timpul operaliilor de contrainsurgenfä
Deçi Iraktrl reprezintá frontul central al rãzboiului global împotriva terorismnlui, aceasta

nn este singura ameninfare. Cele mai recente analize politico-militare descriu terorismr.rl çi
insurgenfa ca flrind amenin!äri crescânde la interesele de securitate ale NAro çi uE.

O datä cu croçterea acestor amenin{äri, se impune concentrarea eforturilor militare pentnr
a le contracara. O componentä integratä a acestor eforturi trebuie sä fie mäsurarea eficìenpi.

Primul pas pentru a face din mäsurarea eficienfei o metodã analiticä este acela de a
înlelege sensul termenului.

O mãsurá de eficien!ä reprezintá un parametru folosit pentru evaluarea schimbárilor în
comportamentul sistemului, capabilitatea sau mediul operafional, care este legat de mäsurarea
realizárä stárii flrnale, lndeplinirii obiectivelor sau creärii unui efectr'.

Mäsura de eficien!ä se concentreazá pe reztiltatele sau consecinfele acfiunii. Aceasta
rãspunde la întrebarea: rezultatele oblinute permit mtrtarea eforhrrilor cätre starea finalã doritá
sau sunt necesare alte acliuni suplimentare ori altemative ?

Pentnt ca aceasta sä devinä o metodá de evaluare a comandanhrlui, ea trebuie sá aibä ur-
mätoarele caracteristici:

. sä fie semnifrcativä;

. sá fie conectatä cu starea frnalä doritä la nivel strategic;

. sä aibä o putemicä legáturä între catzá. çi efect;

. sá fie cuantificabilã;

. sä fie precisärr.
O bunä mästtrare a eficienfei va creçte abilitatea comandantului de a a-çi folosi forfele çi

resttrsele la dispozifie, în timp çi spajiu çi de a realiza starea finalã doritá la nivel operativ.
Pentru dezvoltarea ltnor parametrii care sä mãsoare eficien{a contrainsurgenlei, trebuie

înlelese çi alte aspecte referitoare la cultura, obiceiurile, guvemarea çi religia !árä gazdá,.
Färã înJelegerea acestor aspecte este foarte diflrcil sá fie identificate efectele ascunse ale

fiecärei linii de operalii asnpra mediului operafional.
Pe lângá caracteristicile enumerate mai sus, mäsnrarea efrcienlei trebuie corelatá cu pro-

gresttl campaniei gi etapele acesteia. Datoritá schimbärilor frecvente în mediul operaliònal
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specific operaliilor de contrainsurgen!á, sistemul de mäsnrare a eficienfei trebuie revázttt çi
adaptal pennanent.

Deçi termenul de másurare a eficienlei nu a fost folosit la începutul secolului XX, analiçtii

rnilitari au identificat cä acest sistem de mäsurare a fost folosit în timpul rãzboiului condus de

americani în Filipine (l 898- I 902)1'z.

Prin folosirea mäsurärii eficienlei ca instrument cuantificabil, care face legätura între

desfãçurarea operafiilor, obiectivele operafionale çi starea finalä doritá la nivel strategic, se

poate pune la dispozilia comandanhrlui o tehnicá efectivá în folosirea cu mare grijá a resurselor

importante în a determina dacä punerea în aplicare a strategiei este încunttnatä de sttcces.

O datä cu creçterea amenin!ãrii insurgenlei çi terorismului asupra NAIO çi UE, a crescltt

çi nevoia de a folosi cele mai eficiente instrumente de evalnare a snccesuhti în operaliile de

contrainsurgenJá.
Dacä instrumentele de másurare sunt conoepute pentru evaluarea caracteristicilor ttnei

bune másuäri a efrcienlei çi sunt corelate cu schimbärile din mediul operalional, acestea vor

ftimiza comandantului la nivel operativ infonnaliile necesare pentru a-çi folosi cu ef,rcien!á,

în timp çi spafiu, for]ele avute la dispozilie çi pentru a atinge starea finalä doritá.
Demersul nostm çtiinlific poate constitni un îndnrmar util pentru comandanlii structurilor

care urmeazá sä fie dislocate în teatrele de operalii din Irak çi Afganistan.

* General de brigadä dr. Ion PÂL$OIU - çeful Direcfiei operafionalizare,
generare çi evaluare forfe/SMG

** Colonel Gheorghe VI$AN - çef secfie/Direcfia operalionalizare, generare çi evaluare

forle
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APLICAREA CONCEPTULUI
,,OPERATII B'AZÆB PE EFECTE

(oBE)"
ÎN OPERATIILE DE STABILITATE

DUSE DE FORTELE TBRESTRE
Colonel clr. Florínel DAMIAN

Cã.pitun Florin COTET

Generalitä1i
Disparilia bipolarismului a atras dupá sine - pe lângä reducerea probabilitá1ii unui con-

flict armat major, între bloctui militare opuse - multiplicarea çi diversificareañrá precedent

a riscurilor çi amenin!ärilor ce pot afecta securitatea nafionalá a statelor.

În ultirnele decenii ale secolului XX, s-au experimentat çi pus la dispozifia armatelor

moderne, o serie de tehnologii avansate care, schimbând radical, atât tehnica de luptä, cât çi
tehnicile, tacticile çi procedurile (TTPs) de acliune militarä, au modificat çi caracterul conflic-
tului armat.

Începutul mileniului III evidenliazã. faphrl cä terorismul de masä reprezintá noul flagel

al lumii de astázi, iar eradicarea acestuia constituie o necesitate çi o posibilitate.

Viitoarele conflicte vor îmbráca, în circnmstanfe determinante, fie forma untri conflict de

joasá intensitate, în care pot fi angajali actori statali gi nonstatali, fie forma unui rázboi la

nivel subregional, declançat|.aráo avefüzare prealabilá, sau cu o perioadä de avertizare foarte

scurtá.
1n acest context strategic - caracterizaltmanim drept versatil, incert, complex çi ambiguu

- analiçtii politici çi specialiçtii militari s-au angajat într-o crrsä febrilá, contra cronometru,

pentru a defini fizionomia spaliului de luptá modern, caracterizat, atât prin conflicte simetrice,

cât çi prin cele de naturä asimetricá.

În conflictele simetrice acfiunile militare vor avea un pronunlat caracter expedilionaq în-

trunit, interarme çi vor fi desfãçurate în circumstanle nesigure, pe tm teren nepregätit în pre-

alabil çi fãrä a beneficia de toate facilitä1ile de infrastructurä.

Operafiile militare întrunite, interarme çi cele multinalionale vor reprezenta solufia cea

mai frecventä în rezolvarea conflictelor simetrice. Componentele terestrá çi aerianä, iar în
aclir.rnile desfãçurate pe litoral, în deltä çi la fluviu çi componenta navalá, vor deveni interde-

pendente.

.Acest tip de conflict armat se va desfãçura potrivit legilor çi principiilor L.rptei armate, dar

marea bätälie se va da pentru sr.rprema{ia informafionalä.
Spaliul de luptá modem se va caracteriza prin: contractare a timptilui, trídímensionali-

tate, trqnsparenfã, dinamism, neliniaritate, aspect insular çi multidirec¡ionalitate, automati-
zare çi digitalizare.
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Capacitalea For{elor Terestre de a face fa!ä cerinfelor spaliului de luptã modern va de-
pinde de realizareaçi menlinerea supremafiei prin manevrã, suprimarea çi saturarea cercetárii
çi mijloacelor de contramásuri de rázboi electronic ale adversanrlui gi inducerea în eroare a
acestuia prin executarea protecfiei active împotriva räzboiului electronic, penetrarea çi trans-
miterea de informa{ii false în sistemul lui managerial.

Ansamblul acestor caracteristici descrise sumar sublini azáfaptvl cá pe viitoml câmp de
lLrptá se vor confrmta sisteme de arme cu aspect punctual, cu un ridicat grad de manevrabi-
litate, dispersate în mici entitäli autonome, ceea ce ne determinä, în ultimã instan!ä, sä cántäm
çi locul exact al luptátorurlui terestm.

Conflictul asimetric, pus în eviden!á de manifestarea violentä a unor factori de risc de
naturä etnioo - religioasä, politicã, economicá etc., va deveni, potrivit analiçtilor militari,
forma de conflict armat dominantá ce va opune armatelor regulate forle neregulate, organizatä
teroriste, asocialii criminale, carteluri ale drogurilor, secte religioase çi grupuri de presiune de
toate nuan{ele, statale sau nestatale, care folosesc metode neconvenlionale de luptä pentru
apátatea intereselor de gnrp sau nafionale, pe propriul teritoriu sau orinnde în lume.

Forlele neregulate vor fi înarmate çi echipate cu un inventar care va cgprinde armamente
de primä calitate din punct de vedere al preciziei, ptrterii de distrugere, razá de acfiune çi ma-
nevrabilitä1ii.

Ctt o asemenea dotare, forlele neregulate vor fr capabile sã ducá un rãzboi de l¡ngá du-
ratá, lovind bmsc, scurt çi imprevizibil.

În opozilie, forfele regulate vor necesita capacitã1i 9i disponibilitäli pentru ac{iuni de neu-
tralizarc sau distrugere a forma{iunilor ilegal constituite, simultan cu protejarea poptrla}iei,
apáratea elementelor de infrastructurá çi obiectivelor proprii expuse ac{iunii acestora, folosind
forme çi procedee specif,rce.

Nevoia de a apára o multitudine de linte împotriva nnor atacuri imprevizibile çi de orice
nahrrä (tip ,,kamikaze", agen{i biologici etc.) irrplicä existen{a unui element defensiv putemic,
dar dispersat, care sá constituie totodatá o bazá solidápentru declançarea acliunilor ulterioare
în scopul cuceririi çi menlinerii iniliativei.

Pentru a facefa[á" unui astfel de oonflict armat, Forfele Terestre vor trebui sä fie constituite
în structttri modulare, dotate cu armament eficace çi tehnicá de ltrptä mobilä çi polifunclionalä
care sá le asigure o înaltä flexibilitate çi reversibilitate.

Ca çi în conflictele simetrice, în cele asimetrice, oblinerea informafiilor despre adversar
va reprezenta nn factor hotärâtor de sncces,

Din perspectiva conflictului asimetric, fizionomia spaJiului de luptä capätä unele parti-
cularitäçi. Astfel, acesta va fi transparent pentru fo(ele neregulate çi opac sau pufin transparent
pentrr"r fortele regulate. Acliunile vor avea un caracter secvential, dinamic, neliniar çi se vor
desfãçura pe toatã adâncimea dispozitivelor de luptä, cu o intensitate çi duratä variabile în
funclie de cantitatea gi natura forfelor angajate.

Diversitatea fintelor vizate çi spafiul larg de acliune al forlelor neregulate vor irnprima
acliunilor un pronunlat caracter multidireclional.

Dentlarea simultaná a celor douá tipuri de conflict, simetric çi asimetric, vor impune spa-

fitrlui de luptá modem trásáturi specihce acestora, corespunzátor acliunilor desfãçurate.
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În mod clar cele prezentate anterior au schimbat operaliile militare, çi eforturile politice

nu mai reprezintä mâna dreaptä sau mâna stângá a obiectivelor nafionale; acestea sunt adunate

într-un pumn închis al unui efort global împotriva terorismului. Operaliile care se sincroni-

zeazáîn acest mediu nou interzic gândirea, otganízarca, sau operarea din era Rázboir.rlui Rece.

A sincroniza operaliile din mediul nou înseamnä cá trebuie sá ne concentrám asupra efectelor

dorite çi sã aplicäm toate elementele forlei de luptã pentm a dobândi aceste efecte.

Organizarea structuralá de nivel brigada pentru ducerea OBE
Pentru a deveni o structurä, care sá asigtue planif,tcarea, comanda, controlul çi evaluarea

operaliei bazaTe pe efecte, statul major la nivel de brigadá trebuie sá fie reorganizat pentru a

fi în mäsurá sá planifrce çi sä execute operalii într-rm mediu extrem de complex. Odatá ce or-

ganizarea statului major este consolidatä, grupurile de luptá ale brigázii vor fi pregätite sä

adune çi sáanalizeze informafiile çi sá canalizeze efortnrile brigázä pentru arealiza efectele

dorite de comandant în spaliul de luptä reparlizate (zona de responsabilitate - AoR). În plus,

aceçtia vor f,r mai bine pregátili pentru procesul de luare a deciziei, gata sá organizeze operafii
înbaza efectelor folosind ciolul de organizare a efectelor.

Comandantul de brigadä, în funclie de misiunea primitá, dispune de o multitudine de

forfe çi mijloace, unele pe care le-a avut la dispoziçie pentnt a realiza obiectivele / efectele
planificate, atât asr,rpra inamicului, cât çi / sau a popula{iei din AoR. Parte din acestea, au fost
în organica marii unitá1i încá de pe timp de pace, altele au fost / vor fi h.rate în subordine, sub

diferite forme (FULL COMMAND, OPCOM, OPCON etc.), în cadrul unui Grup de Luptä
de nivel brigadã (BCT), în funclie de specificul misiunii / sarcinilor specifice - implicite. Pen-

tru a sincroniza optim activitálile / actiunile for{elor gi rnijloacelor avute la dispozifie, în ve-

derea eficienlei dorite, comandantul brigázir trebuie sä dispuná mäsuri de organizare pe

structuri ,,funcfionale" a personalului din comandamentul brigázä, care la pace se gáseçte în

cadrul unor structuri ,,modulare". Dacã acest lucnr nu se face, statr"rl major la nivel de brigadá

va deveni o re[ea de elemente depäçite.
Pentm a nu se crea disfuncfionalitáfi în domeniul operaliilor, oentrele de conducere tac-

tice se ramificá, de regulä, pe dor,rá direcfii - planificare operalii viitoare çi opera{ii curente.

În mod tipic, specialiçtii militari / Forlele Terestre vád ,,centrele de conducere" ale

brigázii ca çi celule multiple, cn un grad mediu de independen!ä, dar cn atribulii clar definite,
respectiv:

a) Centrul de Decizie (CD), care se ocupá, în principiu, de:

- planificarea acliunilor viitoare;
- conducerea acliunilor militare în oadml ,,operatiei în adâncime".

b) Centml Operafional Tactic (TOC), care se ocupä, în principiu, de:

- condncerea ac{iunilor militare în cadrul ,,operafiei la contact";
- prelnarea prerogativelor CD (în sitr.ralia când acesta este neoperativ sau la

ordin).
c) Centrul de Conducere Logisticä (CCL), care se ocnpá, în principiu, de:

- planificarea çi condtrcerea procesr"rlui de suport logistic;
- preluarea prerogativelor CD / TOC (în situalia când acesta este neoperativ sau

la ordin).

W
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Principalele forle, mijloace çi proceduri care sunt posibile producátoare de efecte în

cadnrl ,,OperalieiBazate pe Efecte" sunt prezentate în figura l-l:

Fig. l-1

Pentru îndeplinirea atributiilor aferente acestui tip de operatii, o variantá derealizare a
structurii ,,functionale", de nivel brigadá- divizie este prezentatá în organigrama de mai jos:

Fig. l-2

Ciclul de organizare a efectelor
Figura 1-3 ilustreazä ciclul de organizare a efectelor. Începând cu evaluarea zonei de res-

ponsabilitate, ciclul aratä clar cä procesul este intem çi continuu. În plus, ciclul aratä relevanla
procesului rnilitar de luare a deciziilor çi metodologia procesuft.ri de targeting în mediul actual
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çi modul în care procesul de luare a deciziilor este folosit sáorganizeze, execute, çi evalueze

operalii în b aza efectelor.

Fig. l-3

Ciclul de organizare a efectelor scurteazä procesul militar de luare a deciziilor eliminând
dezvoltarea rnultiplelor cursuri de acfiune. Metodologia procesului de targetíng, de decizie,
detectare / urmárire, angajare çi evaluare este vitalá, aça cum e descrisá publicaliile de specia-

litate. Organizarea Armatei çi Producerea Ordinelor face parte din procesul rnilitar de luare a

deciziilor. Ciclul de organizare a efectelor începe cu o evaluare a zonei de responsabilitate a

brigázä. Evaluarea este primul pas al procesului de luare a deciziilor - primirea misiunii. În
timptrl opera[iilor continue, brígázile nu vor avea în mod normal un ordin de operalii sau un
ordin fragmentar pentru a conduce operalii viitoare, dar, aça cum se afirmá în Manualul
Brigázii Mecanizate çi în Manualul Sprijinului prin Foc al Diviziei / Grupärii de Forle În-
trunite, comandantul çi statul major folosesc intenlia comandantului superior în grad çi antici-
peazá operulii viitoare, Statul major hotäräçte îndreptarea atenliei cátre opera{ii viitoare
anallzãndoperalii precedente çi prezente çi mediul informalional. Comandanfii çi statul major
folosesc evaluárile comandanfilor grupárilor operative çi estimárile individuale ale stattrlui

major pentru a determina evaluarea zonei de responsabilitate aúigázä.
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Evaluarea zonei de responsabilitate
(Primirea misiunii) çi Analiza rnisiunii
Gmpul de pregátire a efectelor încep procesul militar de luare a deciziilor în vederea ope-

ratiilor viitoare (vezi agenda din fig l-5). Se bazeazá,pe direcliile evaluärilor unitäfilor sgb-
ordonate, a evaluärilor informalionale çi a mäsurilor de efîcien|ä. Grupul de pregätire a
efectelor acttalizeazá estimärile statului major. Conduce analizamisiunii cercetând mãsurile
de efioien!ä, rapoartele situafiei, reznmatele informative, srusele deschise de informalii, eva-
luári din ciclurile ordinelor operative ale efectelor anterioare çi rapoartele de evaluare ale co-
mandantnlui grupárii operative. Rezultatul este evaluarea genenlá.azonei de responsabilitate
abrigázü. Serviciile stahrlui major care defin o parte integralã din aceastã evahrare sunt sis-
temele de operare în spaliul de luptá de informalii çi manevrá, celula de coordonare a efectelor
çi celula de coordonare a proiectelor.

Agenda grupului de prelucrare a efectelor
Primirea misiunii çi analiza misiunii. Revizuirea I acttalizarea estimärilor statului major

Modelul analizei evenimenfului - Determinarea evaluãrii gradului de ameninfare a zonei de re-
sponsabilitate

Analiza másurilor de eficien!ã, a rapoartelor situafiei, a rezumatelor de informafii, a surselor de-
schise de informafii, çi rapoartele evaluärii comandantului grupärii operative çi a evaluãrii scopurilor.

Analiza ordinului de operafii / ordintrlui fragmentar / ordinului de preveriire de la eçalonul su-
perior în vederea impachrlui.

Urgentarea acelor obiective care au cel mai mare impact negativ asupra zonei de responsabilitate
abrtgázä.

lnbazaputerii de luptä disponibile, sä dezvolte opjiuni pe care sá le prezinte comandantului la
çedinta de dimineafã san searã.

Figura l-5

Analiza impactului çi tendinJei planului de campanie
Analiza impactului gi tendinlei planului de campanie este o înregistrare continuã a mo-

dului în care, dupá localie, grupärile tactice alebrigázäprimesc obiectivele militare ale pla-
nului de campanie al comandantului forlelor întnrnite, Dacä nu sunt alte probleme, aceastá
analizá, descrie sttccesul, zonele cu posibile neînfelegeri, sau zone cu probleme în cadrul zonei
de responsabilitate a grupärilor tactice ale brigázä.Indicatorii, numili mäsuri de eficien!á sau
criterii de succes, sunt folosili pentrn a mãsnra strccestrl sau eçecul obiectivelor militare ale
planului de campanie. Pentru a explica pe mai departe acest proces, este necesarã o disculie
cu privire la conlinuftrl planului de campanie.

Planul de campanie
Planul de campanie al comanclantului forlelor întmnite defineçte starea finalã care con-

stituie succesul, eçecul, terminarea misiunii sau strategia de ieçire çi serveçte cabazápentru
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organizareasubordonatá. (J P 5-0, Doctrina pentrr"r planificarea operaliilor întrunite). Descrie

ce condilii (obiective) militare, politice, çi sociale trebuie sä se producä înzona de operalii pen-

tru a realizascopul strategic. (J.P. 5-00. 1 , Doctrina Întmnitá pentru planificarea de campanie).

Comandanlii la nivel tactic çi operalional folosesc aceste scopuri çi obiective strategice pentrn

a dezvolta operalii.
Aça cum se subliniazã în fìgr.ra 1-6, un plan de carnpanie constá în scopuri çi obiective.

Pentru a asista comandantul în determinarea succesului çi / sau asupra obiectului gi localiei vii
toarelor operalii, comandantul forlelor întrunite poate enumera criteriile de succes, misiunile

de sprijin çi mãsuile de eficien!á.

Ce confine planul de campanie?
Scop: Realizãri pe termen lnng necesare pentm realizarea unei stári hnale dorite çi stabilirea

condiliilor dorite pentnr implementarea strategiei de ieçire.

Obiective: O realizare mãsurabilã care sprijinä îndeplinirea scopului.

Criterii de succes: Cerinfe de informalii dezvoltate în timpului procesului operational care mä-

soarã gradul de sncces în realizarea misiunii unitátii.
Misiunea de sprijin de luptã: Efectele dorite - a cdror realizare sprijinä obiectivul.
Másuri de efïcienfã: informa{ii cuantificabile care indicã eficienta acfiunilor în realizarea mã-

surilor de eficien!ã / a misiunilor de sprijin.

Fig. l-6

Aça cum s-a afirmat mai sus , comandanfii folosesc obiectivele, scopurile çi misiunile de

sprijin ale comandantului forlelor întrunite pentru a dezvolta planul tactic terestru. Pentnt a

stabili çi menline gradul de superioritate a informafiilor, comandantul forlelor întrunite poate

subordona direct comenzile pentru a raporta direct progresul realizárii acestor scopuri folosind
másurile de eficien!ä çi criteriile de succes. Mäsurile de eficien{á sunt colectate la nivel de

companie çi analizate de cornandantul fo(ei operafionale a batalionuluri çi statul major. Analiza
este încorporatá în evaluarea forfei operafionale azonei de responsabilitate, çi celula de coor-

donare a efectelor a forlei operafionale transmite informaliile bmte cu analiza celulei de co-

ordonare a efectelor.

Evaluarea SWEAT-MS
Celula de coordonare a proiectelor este responsabilá cu dezvoltarea evaluárii SWEAT -

MS çi CREG. Aceastá evalnare este o analizä a prioritáJilor în centn¡l popula{iei în fiecare zonä

de responsabilitate. Prioritatea evaluärilor çi proiectelor snnt cerinle de nivelurl 1 cu centrul se-

cnndar de nivel 2. Echipele care se ocupá cu afacerile civile conduc majoritatea acestor eva-

luäri. ABE asigurá facilitáli rutiere , iar medicul ofiler asigurá o evalnare a facilitálilor
medicale çi gradul de sänätate generalä a populaliei.

Scurtä analizá a misiunii çi a intentiei comandantului
Grupul de prelucrare a efectelor ptezintá comandantului o scurtá analizá a misiunii în

baza evaltárü zonei de responsabilitate a brigázii çi acliunile anticipate de amenin{are pentru
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ciclul ordinului operativ viitor. Ca parte a acestei scurte analize, grupul de prelucrare a
efectelor dezvoltá planul orientativ recomandat al ordinului operativ al efectelor, pentru a in-
clurde problema sau setul de obiective, în vederea aprobärii de cãtre comandant. O problemä
sau un set de obiective reprezintä o situalie care afecteazánegativ gnrpãrile tactice le împiedicä
sá întruneascá starea finalä a comandantului. Gruptrl de prelucrare a efectelor prezintä toate
seturile de probleme comandantului gi recomandä asupra cämi set de probleme ar trebui sä se
concentreze grupárile tactice pe parcursul ordinuh.ri operativ viitor. Apoi comandantul emite
planul orientativ statului major.

Scnrta analizá a misiunii poate înlocui çedinla de informare a reactvalizárii conflichrlui
de dimineatä çi searã, Indiferent când este condusä informarea, ritmul conflictului trebuie
stntcturat astfel încât aceastá scurtá analizá sä fie în concordan!ä cu reachralizarea coman-
dantului cn comandan{ii superiori çi subordona[i. Acest lucru permite comandantului sä preia
analiza misiunii çi planul orientativ recomandat dezvoltat de statul major çi ftimizat de cãtre
comandanlii subordonali çi ghidat de cätre superiori. Dupá aceste douá conferinfe, coman-
dantul poate ftlmiza planul orientativ concis pentru cursul acfiunii.

Dezvoltarea cursului de acliune
Dltpá ce comandantul emite orientarea planului pentru dezvoltarea ordinului operativ al

efectelor, Grupul de Prelucrare a Efectelor se întruneçte din nou pentru a conduce dezvoltarea
cttrsului actiunii. (Fig 1-7). Aceasta începe cu o revistá a planului orientativ al comandantglui.
Apoi, statul major determiná starea finalä, efectul dorit, sau criteriile de succes pentrtr setul
de probleme sau setul de obiective. Aceastá determinare, care opereazä ca gi bazä pentru dez-
voltarea cursului acliunii, permite stahrltri major sá dezvolte un ctrrs al ac{iunii care sä obtinä
efectul dorit.

Dezvoltarea cursului de acfiune
Revizuirea orientárii comandantului în vederea ciclului de organizare - sehrl de

probleme/obiective,
Determinarea stãrii finale, a efectului dorit, sau criteriile de succes ale setului de

probleme/obiective.
Dezvoltarea misiunii çi intenliei pentnr a dobândi efechrl dorit sau sã îndeplineascã

criteriile de succes.
Dezvoltarea metodei (a obiectivelor de realizat) stärii finale. Aceasta rezultä în

sub-misiunea forfei operalion ale a brigázü.

Fig 1-7

Analiza setului de probleme
Cursul acliunii este construit din exterior spre interior. Statul major trebuie sã dezvolte

un curs al acliunii care sã atace întregul sistem al unei probleme. O metodá de rezolvars este
sá delimitezi problema sau setul de probleme apoi sä identifîci subcomponentele problemei.
(vezi fig 1-8). Dacá statul major ntt ctmoaçte räspunsul, atunci cerinta de informalii devine
parte a planului de informare, supraveghere çi recunoaçtere.
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Fig. l-8

Cercetând evaluarea forlei operafionale, analiza másurilor de eflrcien!á a celulei de coor-

donare a efectelor çi evaluarea celulei de coordonare a proiectelor, este posibil ca statul rnajor
sá delinã räspunsul gi nu numai atât. Este momenhrl în care statul major începe sá dezvolte cur-

strl acfiunii pentm a rcaliza efectele dorite de comandant pentru acest ordin opera{ional al

efectelor. Dacä statul major çtie unde opereazä insurgenJii, pot dezvolta un plan de eliminare
a acestora çi sá convingä populalia localã çi liderii civili looali sá fimizeze informalii despre

activitálile insurgenlilor. Activitálile din cadrul zonei de responsabilitate a for{ei operalionale

trebuie sä se sprijine una pe cealaltá çi trebuie sá se sinoronizeze cv intenlia de dobândire a

efectului dorit de cátre comandantul de brigadä. Înbazabunurilor çi resurselor disponibile,
statul major începe sá construiascá çi sá desemneze misiuni unitá1ilor subordonate.

Rezultatele dezvoltárii cursului aclir"rnii din partea grupurlui de prelucrare a efectelor sunt
prezentate statului major çi aclioneazá ca o ,,verificare a azimutulni" pentm gmpul de prelu-
crare a efeotelor pentru a face schimbárile necesare înainte ca statul major al brigázii sá sin-
cronizeze cursul acf iunii.

$edinfa de sincronizare
Statul major al brigäzii se adrná pentru sincronizarea cnrsului acliunii dezvoltat de grtrpul

de prelucrare a efectelor în timp çi spaliu. Intenlia este ca aceastá çedin!á sá fie scurlá - apro-
ximativ 2 ore. Pentru snccesul çedinlei, comandanlii çi statul rnajor trebuie sã ia în considerare
urmätoarele pnncte cheie:

a) Sä aibá o agendá detaliatá pentru fiecare perioadã de timp.
b) Sä fie toli membrii necesari ai statului major prezenfi, pentnr a se asigura cá brigada

aangajat corect toatá puterea de luptá çi cä aceasta este perfect sincronizatä.

c) Pentru a testa cursul aclir"rnii, se foloseçte acfiunea, reacfia, contra - acfiunea în cazul
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forfelor proprii, inamice çi a populafiei. Se asigurä cä misiunea gi scopul sunt detaliate. Fiecare
misiune çi scop trebuie sä räspundã la urmátoarele întrebäri: cine, ce, câncl, unde, Çi de ce.

d) Se urmäreçte nivelul trupä - misiune - grupä. Urmärirea misiunilor astfel încât statul
major sä nu sr.rprasolicite sau sä nu dea misiuni care sä fie sub nivelul de competenfä.

e) sä determine mäsurile de efrcienfã çi criteriile de succes / efectul dorit.

Rezumatul deciziei c omandantului

çi emiterea ordinului operativ al efectelor
Odatä ce planul în baza efectelor a fost sincronizat, statul major începe sä pregäteascã

reanmatul deciziei comandantului. Acest rezumat serveçte ca transmitere de la planuri la ope-
rafii curente. Odatã ce comandantul aprobá ordinul operativ al efectelor, statul rnajor îl fina-
Iizeazá" çi îl emite.

Evaluarea, execuÍia, çi organizareagrupärii operative
Ciclul continuá în timp ce ordinul operativ al efectelor este dat unitä1ilor strbordonate în

vederea organizärii çi execr,rfiei. În timp ce misiunile sunt executate, ciclul intrá în cea mai im-
portantä fazá"- evaluarea. Aceasta este o zonä în care grupärile tactice trebuie sá menlinä su-
perioritatea informafiilor. Este important ca grupärile tactice sä stabileascã proceduri da a
captura rezr,tltatul misiunilor çi activitá1ile zilnice relevante ale populafiei civile. Gruparea op-
erativä çi comandanfii executä procesul de luare a deciziilor, darea misiunii, informarea in
urma misiunii precum çi evaluärile grupárilor operative. O datä ce misiunile sunt executate çi
informaliile sttnt adlnate în forma unei evaluäri a gmpárii operative, ciclul ordinului operativ
al efectelor continuã.

ln concluzie, Doctrina noasträ rämâne validã; efectele rãmân un element central în cadml
operaliilor, însä mediul s-a schimbat çi continr.rä sä se schimbe cu fiecare zi. Vigilenla çi
înfelegerea situaliei ne obligá sá lärgim definilia efectelor. Comandançii la toate nivelele tre-
buie sã nrpä tipaml ideii cä operaliile militare sunt direclionate for!ä contra forfä. Trebuie sä-çi
extindä câmpul vizual astfel înoât sä vadä ,,pädurea" strategicä în loc sä se concentreze doar
astrpra,,copacilor" tactici. Când acest lucn¡ se varealiza, unitä1ile vor deveni organizalii efi-
ciente în baza efectelor.
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CONSIDERATII
PRIVIND PARTICIPAREA

COMPONENTEI OPERATIONALE
TERBSTRE I.A OPERATII BAZATE

PE EFBCTE
General de brígadã Cornel PINETE
L o c oten ent-c olo n el M aríus FAU R

perafiile Bazale pe Efecte (EBO) - un ,,nou" concept pe un trend ascendent în

planificarea militará. De ce nou între ghilimele, pentnt cä de fapt, idea debazá
nu este deloc nouá. Unii avocali ai EBO au fost chiar acuzafi de entuziasm ex-

cesiv, însá cel pulin una din ideile prezentate au caracter novator în planificarea operalionalá

çi anume cá EBO trebuie privite ca fiind acele opera{ii care afecteazá capabilitáçile çi modtrl

de gândire ale adversarului într-un mod cât mai eficient çi discrirninatoriu, în scopul atingerii
obiectivelor comandantului.

Evoluliile çi crizele de pe glob pe parcursurl ultimelor decenii an demonstrat importante
provocäri de securitate cu care multe naçiuni s-au confruntat, fie pe parcursul unor perioade

de tranzilie, pe timpul Räzboiului Rece sau post-Rázboi Rece. Cea mai mare provocare în
cadrul acestui nou sistem internalional este ameninlarea terorismului modem. Pericolul acestei

ameninfári a fost demonstrat în mod clar de atacurile teroriste din I I septembrie 2001 (9 / I l)
din New York çi Washington. Statele Unite çi partenerii sái de coalilie în prezent se confruntä
cu magnitudinea aceastei provocári în campania lor la nivel global împotriva terorismului in-
temational.

Eficienla EBO çi profundele sale implicalii cu privire la rázboaiele convenlionale mo-
derne au fost demonstrate prin victoria coaliliei în etapa ini{ialá a räzboiuh.ri din Irak, 2003.

Rãzboiul în sine a fost descris ca o campaniebazatá pe efecte condusá de cätre armata amen-

caná, numitä $oc Si tdmirø în scopul oblinerii unui rezultat strategic, prin efectele produse de

fo(a militará.
Totodatã, acest concept relanseazá dezbaterea privind gândirea militarä - artá sau çtiinjá

çi este privit de planificatorii for,tei ca o ,,revoltã" a luptátorilor împotriva strategiilor de an-

gajare redusá a forlelor, a modelelor (inclusiv simulárilor) çi a analizei militare standard.

$i nu în ultimul rând, este o mare provocare çi o oporhrnitate pentru analiçti, acest concept

desoriind LÌn nou model, în care o mai buná înfelegere a adversarului çi o sporitá implicare a

celorlalte agenlii nalionale vor conduce la opfiuni mai bine motivate/justificate pentru anga-
jarea potenlialilor adversari gi în acelaçi timp, la dezvoltarea abilitálii de adaptare acceleratä

la mediul dinamic al conflictului viitorului.
Dincolo de critici însã, trebuie remarcat spiritul novator çi interesul pentru descoperirea

deficienlelor sistemului de analizá rnilitarä în definirea EBO çi - ce-i mai important - pentru
sugestiile de îmbunálire a procesului de analizá prin modelele propuse în acest sens.

o
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În primul rând, este bine de çtitrt cä ,,direcliile" actuale care se aflá în spatele EBO au

legáturi cu provocärile apärute dupä ll septembrie 2001.
Pentru americani, imboldul a derivat din necesitatea de a se confrunta cn un adversar

asimetric de tip ,,niçá", pe care în mod cert, nu poate sä-l învingá pe câmpul convenlional de
luptá, dar cautá sá slábeascã rezistenla psihologicä a publicului printr-o strategie cavzatoare
de suferinfe. Acest duçman a atacat çi atacä vulnerabilitälile prin motode çi procedee în con-
tinuä schimbare,realizãttdsurprinderea într-un anrmit domeniu çi schimbând modalitatea de
atac, cãnd abia începe sä se rãspunclä la atacul precedent. În aceastä confruntare a fost injectatä
perspectiva indivizilor sau a micilor grupuri supermotivate, utilizând ,,oamenii bombã",
echipafi la nevoie chiar cu arme de distrugere în rnasä, ceea ce face din aceçti oponenfi un peri-
col înfricoçätor çi imediat, care nu poate fi ignorat, iar modalitatea de abordare ,,clasicã" a con-
fl ichrlui nu ñrnclioneazä.

Pentru aliafii SUA, imboldul derivä din nevoile de a balansa cumva efectivele forlelor
armate, merett în scädere. Acegtia au fost atraçi încä de la început de Opera{iile Bazate pe
Relea çi ulterior de Operafiile Bazate pe Efecte, dar nu în acelaçi mod ca çi americanii. Mai
degrabä putem spune cá alialii au resimlit nevoia de aplicare a principiilor EBO la întreg spec-
tnrl operaliilor militare, orr accent însá pe climensiunea umanä.

Adresând-ne aspectelor reale ale operaliilor, majoritatea rãzboaielor din Era Industrialã
s-au concentrat pe problema lovirii ftzice a tintelor, obiectivul fiind, în linii rnari, sá lovegti
fintele oare trebuie, ctt armamentele care trebuie, într-m nnmär care trebuie çi la timpul care
trebuie. Totuçi, acest proces a funclionat când se îndeplineau cumulativ trei condilii, problemä
cunoscutá în literatura militará americanä çi britanicã sub numele de ,,regnla celor trei dacã":
l) DACA angajarea a avnt loc într-o operalie combatantä majorá çi permisä de RoE; 2)
DACÄ oponenhrl a fost un militar identificabil în uniformã çl ¡)bACÄìnamicul nu se gäsea
printre civili.

În Era Informafionalã contemporanä, fintele sunt mai mult lovite psihologic. Militarii
din ziua de astázi sunt mai preocupali în a actiona cum trebuie, la timpul care trebuie, pentru
o obline efectul care trebuie çi nu neapärat în lovirea fizicáaoponentului. Complexitatea sitrn-
liei este datä de ROE care permit interpretári, de mediatizareaaccentuatä a acliunilor militare,
de orice fel, çi de sporirea audienfei, câmpul de luptä modem fiind mai vizibil çi cât mai me-
diatizat posibil, totul fiind parte integrantá a unei strategii informa{ion ale,bazatápe interacfi-
ttnea continuä dintre civili çi militari, atãtlapace, cât çi la crizá, conflict çi post-conflict.

DEFINITII
OperalìÍle bazate pe efecte sunt operaliile concepute gi planificate într-un cadru al sis-

temelor, oare iau în considerare întrega gamá aefectelor directe, indirecte çi în cascadä, care
pot fr obtinute - într-o anumitá marjã de probabilitate - prin aplicarea instrumentelor militare,
diplomatice, psihologice çi economice.

(US NøvalAcademy - Milìtary Ops Research Socíely)
Un proces derulat pentm oblinerea unui rezultat strategic dorit sau a unui ,,efect" asupra

inamicului prin aplicarea concomitentä çi coordonatä a întregii game de capabilitäli militare
çi nonmilitare, la toate nivelurile conflictului.

(US Joínt Forces Command)
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Efectele sunt acele produse, evenimente sau consecinle rezultate în urma desñçurárii

unor acliuni militare sau non-militare specifice la nivelurile tactic, operaJional çi strategic (U^S

Joint Forces Commønd).
o Efect Direct (cunoscut çi ca primul efect)
o Efect Indirect (cunoscut çi ca efectul n).
o Efect Complex
o Efect Cumulativ
o Efecte în Cascadá

Operaliile bazaÍe pe efecte reprezintä o concepfie, o modalitate sau un mod de gândire

care se poate aplica în toate tipurile de misiuni (de asisten!ä umanitará, de rãspuns la crize çi

bineînleles de apärare colectivä):
. utilizeazá atât forla letalá, cât çi neletalá;
. oferá o modalitatea în care inamicul este vázut ca un sistem;
. asigurä economia de forle.
Pentnr o mai buná înfelegere voi încerca sá caracterizez cele cinci tipuri de efecte.

Efectul Direct = Rezultatul unei acfiuni, în situafia în care între aceasta çi rezultat nu se

interfercazá alte mecanisme sau efecte. Efecte directe sunt, de regulä, imediate çi uçor de re-

crrnosctrt (crtnoscut çi ca primul efect).

Efectul Indirect = Rezultatul creat prin intermedierea unui mecanism sau a altui efect

între acliunea inifialä çi rezultanta frnalá (cunoscut çi efecnl n).
. Acesta poate fi fizic satr psihologic;
. Are tendin{a sä aparä mai târziu çi este greu de recttnoscltt.

Efectut Complex - o combinalie de efecte, directe sau indirecte, care se produc simultan
în timp çi spaliu.

Efectul Cumulativ - o manifestare într-o perioadá mai îndelungatá de timp, în care

efectele se propagá, atât în mod direct, cât çi indirect.
Efectele în cascadä sunt efectele directe, indirecte, complexe sau cumulative care se

propagá într-tm sistem, actioneazá cu nn efect accelerator çi/sau multiplicato¡ cer o analizâ

çi o perspectivá sistemicä: relafionäri, interdependenfe sau conexiuni între elementele compo-

nente.

PRINCIPILE OPERATIILOR BAZATE PE EFECTE:
L Focalizarea pe capabilitatea,, Mßhtne-Sístem" ;

2. Controlul cât mai exact al probabilitá1ii çi întâmplárii/hazardului;
3, Analiza exploratorie (foarte detaliatá);

4. Crearca nnor modele calitative, inclusiv a celor cognitive;
5. Crearea modelelor bazate pe ,,agenli";
6. Explorarea trecutului istoric.
Revenind laprocesul analizei, analiçtii militari americani considerá câaceasla trebuie

sá lre caracterizatá de urmátoarele atribtrte:
o Internalizareaaprecierilordenesiguran!ä;
o Eliminarea capcanelor ,,cea mai bunã estimare" çi ,,cazuri planificate";
o Multi- çi interdisciplinaritate;
o Riguroasâ, dacá nu, cel pufin cantitativá sau precisá;

o Accent pe planificarea adaptabilä rapid;
o Focalizareape , 

jocr.rile detqliate";
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¡ Utilizarea tandemului ,,Misiune-Sístem" peîtruexplorare, provocare çi testare, çi nn

pentru prediclie.

Capabilitatea ,,Misiune-Sistem" trebuie analizatá, prin prisma misiunii, a capabilitäfilor
existente çi a condiliilor circumstanliale imaginate, produsnl hnit fiind o evaluare completã a
op{iunilor. Acest tip de analizá ne duce cätre formularea urmátoarelor observafii:

1. Aceastã capabilitate poate fi foarte neliniará.
2. Logica,,sä începem cu începutul" nu funclioneazä întotdeauna.
3, Îmbinarea acestor reguli nu respectä granilele organizalionale çi limitele dintre dife-

ritele nivele ale conflictului.
4, Nu respectä nici doctrinele çi diferenlele tehnologice.
5. $i în utimul rând, nrt recttnoaçte limita dintre planul frzic çi cel psihic sau compofia-

mental.

Operafiile bazate pe finte (TBO) sunt cele mai restrânse ca dimensiune çi au urmä-
toarele caracteristici:

. identificã entitä1ile inamice çi le distruge;

. an în vedere doar efectele directe çi indirecte;

. nu au mecanisme de evaluare a succesului sar_r efectelor;

. nu se bazeazá pe efectele produse în funclie de timp çi/sau duratä.
Operafiile bazate pe Obiective (OBO) se caracterizeazä prin:
. leagá obiectivele specificate clar de ac{iunile propuso;

' precizeazá obiectivele prin intermediul conexiunii existente între strategie gi sarcini;
' strategia la un anumit nivel devine obiectiv la nivelul imediat inferior;
. nu au mecanisme de evaluare a snccesului sau efectelor;
. nrr se bazeazá pe efectele produse în fi.rnc{ie cle timp çi/sau duratá.
Operafiile bazate pe efecte (EBO) au urmãtoarele caracteristici:
. includ çi cele douá tipuri de operalii prezentate mai sus;
. analizeazá, toate efectele directe, indirecte, complexe, în cascadá;

' cele mai relevante deosebiri sunt mecanismele de evaluare pe care le propune çi utili-
zeazá,în mod explicit;

' utilizeazá timpul çi durata efectelor oblinute ca pe criterii de evalnare;

' trebuie privite ca o extindere/lärgire çi nu ca o substitulie a clasicelor operafii.
Pomind de la OperaliileBazate pe Obiective, putem spune oä EBO duc aceastã abordare

un pas mai departe, trtilizând înfelegerea adversarului ca rm sistem al sistemelor, cu accent pe
identifìcarea legättuii cavzale prin care acliunea produce efecte. Cum putem în{elege acest
h'tcru ? Gãsind räspunsul la urmätoarea întrebare: Ce çtiu eu despre adversar (privit ca un sis-
tem), astfel încât acest lucru sá mã determine sä cred cá acfiunea va prodtroe efectul dorit ?

Astfel, putem observa cá, mai multe acliuni pot contribui la oblinerea unui efect dorit çi
mai multe efecte pot contribui la îndeplinirea unui singur obiectiv. Deci, primul pas poate fi
rezumat la urmãtorul envn!: ,,Mai mttlt de un efect (rezuhat, produs, eveniment, consecinfã)
poate fi prodtts de o singrrã acliune".

Evitarea confuziei obiectiv-efect este esenlialä çi nu este greu de realizatpornind de la
definiliile acestora:

. obiectivul este rezultatnl ce trebuie obfinut;

. efecturl este produsul oblinut carezvltat.
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Diferenla este evidentä çi constä în scopul rezultatelor, astfel obiectivele sunt doar rezul-
tatele dorite, în timp ce efectele includ toate rezultatele acfiunilor, inclusiv cele nedorite çi
cele neaçteptate.

Mergând însä mai departe, pntem observa cá mai mult de o acfiune poate contribui la
oblinerea efectului dorit çi mai mult de un efect poate contribui la îndeplinirea r.rnui obiectiv,
astfel pasul al doilea în evolufia EBO a condus la urmátoarea concluzie: ,,Unele efecte pot avea

impact negativ asupra obiectivului dorit" çi ca o consecin{á, se impune acordarea importanlei
cuvenite investigärii çi analizei amánunlite a tutnror posibilelor rezvltate, inclusiv sau în mod
special a celor nedorite.

Realizarea unor studii elaboraÞ Planificare pentru
oblinerea unor eËcte, cu
accenf pe legätura

despre advesar, mediu çi sine

strategi+sarcinå

Ajustarea cusului
de acliune

Evaluarea impactului
efecblor

Executarca planului
utilizånd toate
capabilitålile

Scopul f,rnal al procesului EBO este de a oferi comandan{ilor posibilitatea de a lua decizii
mai bune çi mai repede decât adversaml.

Procesul EBO este format din 5 procese interrelalionate:
l. Cunoaçterea adversamlui - mai mult decât pregátirea informativá a spaliului de luptá.
2. Oblinerea efectelor sau rezultatelor dorite.
3. Întrebuinlarea întregii game de capabilitä1i nafionale.
4.Evalvarea rezultatelor, acolo unde s-au oblinut efectele dorite.

5. Adaptarea cursului de acliune.
Cunoaçterea este condilia sine qna non a operaliilor bazale pe efecte çi acestea nu pot avea

succes fãrá cunoaçterea adversarului çi a propriilor capabilitáJi, fãrá o înlelegere detaliatä çi
foarte cuprinzátoare a adversaruluri ca nn sistem al sistemelor, dinamic, adaptabil çi foarte
cornplex.

Principalele obstacole inrealizarea acestei condifii esenliale arputea fr:
. înfelegerea influenfelor comportamentului adversarului

o observarea empaticá þrin ochii adversarului)
o prevederea reacliilor de naturá umaná

. colectarea informaliilor (simpatii, aversinni, antipatii, obiceiuri, wlnerabilitäfi, pnncte

tari);
. fuziunea tuturor surselor de informa{ii (interagenlii, organizalii negnvemamentale,

surse deschise etc);

@-
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. structrrra organizalionalá (märime, paralelisme, termene çi grafice);
. impactul globalizárii;

' evaluarea efectelor non-fizice prin mijloace specifice de observare, cercetare, re-
cunoaçtere;

. întrebuinlarea coordonatä a tuhrror instrumentelor puterii nationale,

DE CE EFECTE?
Cátrtând räspttnsuri la aceastä întrebare vom observa cä acestea sunt condilionate de:
- legährra catzá-efecl;
- ce altceva s-ar mai putea întâmpla;
- diminuarea consecifelor negative;
- luarea nnor decizii mult mai bine ,,informate',;
- adaptarea la globalizarea,precizia, asimetria, puterea de a distruge, adversarul.
Punctul culminant al EBO este conturat însá de urmätoarele repere:
l. Asigurarea unui punct de plecare comun între Armatã gi celelalte institu{ii cu respon-

sabilitäfi în domeniul securitãlii çi apärärii, cu accent pe:
- constmirea unei imagini foarte detaliate a adversarului, a naturii interioare a

aceshria;
- constrr.rirea unor opfiuni mai bine motivate pentrr.r lideri;
- execulia coordonatá;
- distribuirea în comun a evaluärilor ;

- adaptarea logicä, inteligentá, coerentá.
2. Sporirea potenlialului de:

- îndeplinire a obiectivelor naJionale;
- întrebuinlare într-un mod nou a elementelor puterii nafionale;
- exploatare a succesului çi de diminuare a consecinlelor negative;
- reducere a incertitudinilor çi riscurilor;
- adaptare la acliunile inamicului prin evaluare holisticä (ca un întreg - un sistem)

çi feedback.
Multe criterii pot fi folosite pentm categorisirea efectelor. Aici efectele se împart în douá

grupe distincte: cele fltzice sau materiale gi cele psihice sau comportamentale, fiecare gmpã
având la rândul ei mai multe tipuri de efecte.

Acliunile creeazá" un efect fizic direct care produce la rândul sätr o succesiune (cascadä)
de efecte indirecte fizice çi/sau psihologice. Cele douä cascade au atât o componentá,ftzicá,,
cât çi una psihologicä çi funcfioneazä diferit, astfel:

' cascada efectelor fÌzice fi.rncfioneazá oarecum pe principiul dominoului; s-ar putea sá
nu cttnoaçtem rezultatul complet aceea ce am pus în miçcare, dar putem r"umãri precis legätura
cauzá-efect pe podiuni pentnr a determina rezultatul la un moment dat;

' efectele psihologice se propagá ca çi când am arunca o minge de tenis de masä într-o
camerã plinä cu astfel de mingi aflate într-un echilibru instabil pe diferite resorturi, rezultatul
fiind aproape o reaclie explozivä, a cárei direcfie çi stadiu final poate fi cu greutate prezis. Mai
mult chiar, aceastá cascadä a efectelor psihologice indirecte poate fi produsã de o aclitrne di-
rectä sau de cátre oricare dintre efectele indirecte succesive. În acest context, devine impor-
tantä contorizarea efectelor çi contracararea sau diminuarea celor nedorite sau neplanificate,
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La nivelul analizei çi planificärii militare EBO propun o nouá modalitate de abordare a

operaliilor militare:
l. perceperea lor ca parte a unor sisteme complexe, dinamice, ale cäror rezultate pot fr

influenfate de condiliile ce pot apärea pe timpul derulärii acestora;
2. participan\ä evalveazá, iau decizii gi acfioneazá pomind de la un scenariu. Acesta fiind

cunoscut ar trebui sä elimine orice mister, însá uneori efectele indirecte sunt atât de mari,
încât devin dominante çi atunci te poli trezi într-un ,,decor" ctr totul necunoscut, unde relaliile
cauzá - efect devin incerte, iar ierarhiile sunt complet bulversate, situatie în care acliunile
tactice pot avea efecte la nivel strategic çi vice-versa.

3. în aceste împrejurári succesul va depinde numai de puterea decidenfilor de a se adapta

çi de a alege un curs de acliune favorabil care sä-i conducä în final la obfinerea rezultatelor
dorite.

Provocarea poate f,r formulatä çi astfel: ,,Cum putem sä prevedem, cu nn grad de certi-
tudine acceptabil, modul în care adversarul ar trebui, poate sau ar putea sä reactioneze ca

räspuns la ac{iunile noastre çi cum vom putea sá planiflrcäm, executäm, evaluám çi adaptám
adecvat acfiunile noastre, având în vedere efectele pe care le dorim".

EBO oferá çi oportunitáli, în primul rând prin faptul cá se adreseazä dimensiunii rlmane,
pentru cá este adaptat sá rãspundá adversarilor asimetrici çi pentru cã poate fi aplicat în operafii
aflate de-a lungul întregului spectm al conflictelor.

Structura actualä a forfelor terestre, capabiliáfile de care dispune la acest moment, precum

çi perspectiva viitoare privind instruirea gi dotarea má determiná sá afirm cá forfele terestre
pot participa la Operafii Bazate pe Efecte.

Componenta Operalionalá Terestrá poate sprijini çi participa la o astfel de operalie, aç pu-
tea chiar spune cá deja participám la astfel de operafii. Dacá, ar fi sá analizám misiunile la
care am participat sau la care participám în prezent în afara teritoriului statului român, anga-
jamentele asumate în cadrul NAIO, UE sau la nivel regional ar permite desprinderea con-
clnziei cá toate acestea, poate nu în totalitate, îndeplinesc condifiile unor Operatii Bazate pe

Efecte.
Noua struchtráorganizatoricä a Componentei Operalionale Terestre permite participarea

la planifrcarea çi conducerea, în pärlile care-i revin, a unei Opera{äBazate pe Efecte.
Este evident faptul cá planificarea çi conducerea unei astfel de operalii nu este deloc sim-

plä sau uçoará, dimpotrivä, chiar anevoioasá, dar exersând pe tirnpul aplica{iilor se pot forma
deprinderi de lucru. Experienla dobânditá pe timpul diferitelor exercilii nafionale çi multina-

fionale, participarea la misiuni în teatrele de operafii, numärul absolvenlilor diferitelor cursuri
de perfeclionare în fará çi în stráinátate mä îndreptäleçte sä afirm cá este posibilá participarea
la o astfel de operafie.

Aça cum am mai spus, Operaliile Bazate pe Efecte au apámt ca urTnare a necesitálii de

a rãspunde eficient la noile tipr,rri de ameninfári, la confruntarea cu un adversar asimetric de
tip ,,niçá". Conceptul opercazá cu materii prime specifice - totalitatea informafiilor, totalitatea
resurselor umane çi materiale sau toate la un loc, folosind aceeaçi solulie a integrärii, a siner-
gizârä, a coordonärii acestora pentru atingerea obiectivulrri dorit. Conceptul tinde (într-o mä-
surá mai mare sau mai micá) spre idealul de eficien!á çi perfec{iune a acliunii militare gi, în
consecintá, este încá tributar unor nurneroase lipsuri çi neîmpliniri.

Nivelurile la care acestea pot fi folosite sunt strategic, operativ çi tactic, dar consider cá
eficienfä lor este datá mai mult de nivelul strategic. lnstrumentele folosite pentru atingerea

F
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obiectivelor çi oblinerea efectelor dorite sunt deopotrivä militare, diplomatice, psihologice çi
economice. De aceea am aftrmat cä forlele terestre, prin Componenta Opera,lionalã Terestrã,
çi subliniez, pot participa la Operafii Bazate pe Efecte. Conducera unei estfel de operalii nu
poate fi atributul unei singure categorii de forle armate sau a unui singur minister. O cooperare
interdepartamentalã sau interministeri alá. realá", nu ca çi prevedere doctrinará, ar oferi unitate
de conceplie çi acfiune.

În fine, EBO nu reprezinrá.unconcept nou, a$a cum am mai spus-o. Ceea ce este nou este
reprezental de perspectiva utilizärii relalionárii în toate dimensiunile sale çi de a face mai bine
ceea ce s-a mai fãcut anterior pentru a oferi factorilor decizionali variante de acfiune adaptate
la noile amenin!äri çi provocári din lumea contemporanä.

Operaliile Bazate pe Efecte sunt înváluite de un oarecare mister, ele fascineazã prin ti-
ttrlaturä çi noutatea lor, însä ca orice lucru nou se confruntä cu o anumitä rezisten!ä la schim-
bare. Opera{iileBazate pe Efecte vor fi implementate cu timpul gi vor cnnoaçte un trend
ascendent pe parcurs ce specialiçtii militari çi nu numai, le vor acorda mai mtrltä atenlie çi va
fi conçtientizatä efrcienfa lor.
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OPERATIILE B'AZATE PB EFECTB
- ONOUÄABORDARE

A CONFLICTULUI ARMAT

Colonel dn Ion CONSTANTIN
$coala de Aplicalíe pentru Unitãlí cle Luptã ,,Mihøi Wteazul¡¡

f\ însemna sá distrugi armala"inamicului çi sä-i ocupi capi-L' iäiiiìJ'å;'ïtåïiii:::,,Tii:Jiåliiì:ï1ff:;
redefini modul în care acestea vorpurta un räzboi. Succesul în atingerea ,,provocärilor" seòu-
ritá1ii nalionale depinde de strategia militarä çi de abilitatea fortelor armate de a obline efectele
dorite prin introducerea în doctrinele for{elor armate a unor concepte, mai mult sau mai pulin
cu caracter de notrtate, printre care çi operaliile bazate pe efecte.

Operaliile bazatepe efeote trebuie sá exprime cel mai bine ideea cä succesul unui conflict
armat poate fi evaluat prin prisrna rezultatelor çi nu a distrugerilor, çi cã, în realitate, dis-
trltgerea unui inamic ntt este decât o metodä oätre m frnal strategic, nu un scop în sine.

Istoria furnizeazä multe exemple de operalii militare concentrate pe rezultate, în esentã,
operalii bazate pe efecte. De fapt, putem arunoa o privire în trecut pentru a vedea cä teoriile
clasice suslineau eftcacitatea combinãrii tuhror elementelor de putere pentru atingerea scopu-
rilor propuse.

Sun Tzu, teoretioianul militar antic chinez, a scos în eviden!á folosirea forlei ca o ultimã
posibilitate: ,,cei pregäti1i pentru situafii de rãzboi înfrâng armata inamicului fárã luptä" çi
,,cea mai bunä politicä în rázboi este sä rámâi ferm pe pozi1ii". De asemenea, Carl von Clause-
witz, teoreticianul militar prusac din secolul al XIX-lea, recunoçtea importanfa de a folosi
toate elementele puterii, nu doar for{a militarä pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Conceptul a fost adoptat exhem de repede çi în cadrul Alianlei NordAtlantice. Conceplia
strategicä a NATO aprobatä la summitul de la Washington din aprilie 1999 cuprinde princi-
piile strategiei Alianlei, misiunile forfelor sale militare, liniile directoare pentru pozilia aòestora
cât gi caracteristicile forlelor sale convenlionale çi nucleare.

Summitul de la Praga din noiembrie 2002 a adäugat noi mãsuri menite a optimiza efrca-
citatea si eficienlaAlianlei: Angajamentul Capabilitä1ilor; crearea Fortei de Räspuns a NAIO
çi modifrcarea structurii de comandä a acesteia. Toate aceste mãsuri sunt în curs de aplicare
prin adoptarea unei strategii adecvate, bazatepe concepte doctrinare (strategice, operátive çi
tactice) speciftce, care sä producá o relalie asimetricä cu inamicul. Aparilia noliunilor çi con-
ceptelor de transformare, inilial la summit-ul NATO de la Praga, reafirmate gi mult mai bine
conturate la Summit-ul de la Instambul, a constituit motorul declançärii çi desñçurärii
selor de transformare atât la nivelul
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La acest summit, în Comunicatul çefilor de state çi guverne se aratá: ,,Mediul strategic

complex din zílele noastre impune o abordare holisticã a securitãlü care sã cuprindã aspectele

politice, economice Si militare" çi s-a lansat çi ideea ,,Opera¡iilor Bazate pe Efecte",

Conceptul se aflá în centrul preocupärilorAlianJei, unde sunt în curs de desñçurare dis-

culii çi analize aprofundate pentru defrnirea, aplicabilitatea si impactul acestuia asttpra orga-

niza!iei.

Definirea conceptului

çi principiile operafälor bazate pe efecte

Abordãrile curente ale operaliilor bazatepe efecte implicä o varietate de defrniçii çi descrieri

ale conceptultri de operatii bazate pe efecte.

Fiecare definilie subliniazá unul sau mai multe aspecte ale operatiile bazate pe efecte, dar

niciuna nu pare sä le includä pe toate linând cont cá dezbaterea asupra conceptului este în

desfãçurare. Pentru exemplificare, pot fi enumerate cele semnificative definilii ale acestui

concept:
a) ,,nn set de acliuni planificate, executate çi evaluate, dintr-o perspectivä sistemicä, care

creeazá efectele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politice prin aplicarea integratá a

diferitelor instrumente de putere nafionalá" (William T. McDaniel);
b) ,,un proces pentru realizarearezultatului strategic dezfuabil satr ttn,,efect" asupra ad-

versanrlui prin aplicareacumulativä, sinergeticá çi multiplicativá a întregii game de capabilitäli
militare çi non-militare la nivel strategic, operativ sau tactic" (Comandamentul Întrunit al

Forfelor SUA);
c) ,,un instrument de sprijin peritm atacarcaparalelá a obiectivelor critice pentru a caLtza

parulizia sistemului de sisteme al adversarului; efectul dezirabil este de a controla adversarul

prin eliminarea capabilitálii sale de a angaja forfe" (general maior rez, David Deptula);

d) ,,o metodá de determinare a aplicärii gi integrärii corecte a puterii nalionale pentnt a

realiza anumite efecte çi rezultate în limitele risculuri acceptabil; efectele pot afecta fìzic,
funclional sau psihologic adversarul çi sä-l oblige sau forleze sä-çi modifice comportamentul

çi, eventnal, sá ducá la rezultatele dezirabile" (Brett T. Williams);
e) ,,operafii concepute gi planificate într-un cadru sistemic care iau în considerare întreaga

gamä a efectelor directe, indirecte gi în cascadä care pot fi - cu grade de probabilitate diferite

- realizateprin aplicarea instrumentelor militare, diplomatice, psihologice gi economice" (Paul

K. Davis);
f) ,,operaliile bazate pe efecte cautä sá altereze acliunile adversarului prin afectarea ca-

pabilitáfilor sale çi a procesului sáu decizional concomitent cu evitarea efectelor nedorite çi
adresarea çi exploatarea efectelorneaçteptate" (Gary H. Cheek);

g) ,,operafiile bazatepe efecte reprezintä identificarea çi angajarea punctelor forte çi vul-
nerabilitäçilor adversarultri printr-o manierá unificatá çi concentratä çi utilizeazä toate mij-
loacele disponibile penhu a produce efecte specifice în concordançã cu intenlia comandantului"
(Alen W. Batschelet);

h) ,,operafiile bazate pe efecte reprezintá o abordare - un mod de gândire - privind pla-

nificarea, executarea çi evaluarea operafiilor militare care se concentreazã mai mult pe rezul-

tatele operaliilor militare - çi explicarea modului cum s-au dezvoltat acele rezultate - çi mai
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pufin pe misiunile de foc executate, pe cantitä1ile de munitie trasä sau resursele materiale dis-
locate, scopttl f,rnal al acestor opera{ii este urmärirea çi înlelegerea modului în care acele ac}i-
uni influenleazä comportamentul atacâtorului sau al adversarului" (Manis B. McCrabb);

Analizând aceste definilii, se poate concluziona cä opera{iile bazate pe efecte sunt acliuni
ce schimbã forma unui sistem sau îl influenfeazä pentru a atinge obiectivele dorite, prin apl!
carea integratä a instrumentelor de fo4á selectate. Totodatá, aceste operalii au o gamä largä
de aplicabilitate, una care nu cuprinde numai operafiile militare, ci toate elementele aplicabile
ale puteri nalionale - sistemul diplomatic, economic, militar, çi informatic - pentru o sihralie
datä. De asemenea, aceste operalii prin complexitatea lor au urmätoarele caracteristici:

a) obiectivele strategice çi operative trebuie determinate dupá rezultate;
b) trebuie aplicate latoale nivelurile;
c) necesitã un scop frnal bine precizat;
d) utilizeazá, toate elementele puterii;
e) utilizeazá atât forfe letale, cât çi forle neletale;
f) sprijiná toate misiunile;
g) oferä o abordare care modeleazá un adversar capeun sistem;
h) oferá economia forfelor.

Planificare operaçiilor bazate pe efecte
Planifltcarea bazatá pe efecte (Effects Based Planning - EBP) este un proces complex,

bazat pe sprijinul deciziilor sofisticate çi al IT çi se bazeazá pe urmätoml lcxicon de efecte:
a) încuraj are, reasigurare;
b) influen!ä, convingere, contraargr.rmentare;
c) prevenire, descurajare, forlare;
d) întrerupere, izolare, deteriorare;
e) incapacitare, distrugere.
Succesul operafiilor bazate pe efecte este proiectat în timpul fazei de pregätire, prin ana-

liza tuturor problemelor care culmineazácuo serie de sarcini. Fiecare sarciná specificã, efectul
dorit, scopul çi o listã cu indicatori cheie ce semnificä realizareaefectului se distribuie celor
care primesc sarcini.

Stabilirea obiectivttlui poate fr descrisá cao analizáa situafiilor de conflict referitoare la
misiune çi obiective çi capacitatea comandantnhri de a descoperi vulnerabilitälile majore ale
inamicului care, dacã sunt exploatate corespunzãtor, dr,rc la atingerea scopului operaliei prin
imobilizarea, dezbinarea, släbirea sau distrugerea fortelor sau restrrselor adversamlui aflat în
punctele critice. În schimb, analizaobiectivului oferá comandantului mijloace pentru a iden-
tifica criteriile efectelor, dã întâietate planr"rlui pentnr adaptarea acliunilor forlelor cu cele ale
adversantlui, când opera{ia lui eçueazã; de asemenea, pennite evaluarea capabilitáfilor unitäfii
proprii.

Scopr'il este de a crea o operalie sinergicá çi coordonatä care va produce efectele dorite.
Planíficarea militarã efectivã a operafiilor çi executarea acestora trebuie sä fie sprijinite

de procesele analitice care reflectá snccesul, insuccesul çi pr.rterea. ln mod tradiJional, mãsurile
operafionale au pus accentul pe factorii cantitativi, atribuind valori numerice çi probabilitä|i
acfinnilor sau rezultatelor. Oricum, pentm ca operafiile rnilitare sã atingä obiectivele bazale
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pe efecte, sprijinul analitic al militarilor çi planificatorilor trebuie sá integreze factori calitativi
în realizärile acestora, asigurând o buná cunoaçtere a istoriei contextului çi factorilor proble-

mei.

Capacitáfile cantitative s-au dovçdit a fr utile pentru analizele operafionale çi examinarea

procesului. Ele çi-au dovedit valoarea atunci când întrebärile gi problernele factorilor de de-

cizie s-au bazat pe ráspunsul la probleme discrete, cum ar fi aprecierea posibilitáfilor logistice
sau modelarea efectelor unei arme.

Metodele cantitative elaborate corespunzätor genercazácapacitäli care sunt repetabile çi
pot fi controlate permanent. Aceste metode au fost reduse drastic pentru afacefalá situa{iilor
complexe în care rezultatele sunt generate de sihrafii, snccesiunea acestora çi alfi factori pre-

cum comanda, informaliile, factorii morali çi nivelul de instruire.
Modelele çi analizele calitative asigurä o descriere mai aprofundatä a evenimentelor. Ca-

pacitä1ile analitice sunt, în general, mult mai dificil de verificat çi cu precádere subiective.

Analizele calitative pot asigura o mai buná cnnoagtere a situaliilor complexe dar nu fac eva-

Iuäri anticipate.
Metodele calitative produc, în general, capacitäli narative, care çreeazá provocári inter-

pretative. Ca un rezultat, analizele calitative prezintä o largä desohidere a interpretärilor çi
sunt dificil de reprezentat grafic çi de transmis.

Un element definitoriu al planifrcárii operaliilor bazate pe efecte îl constituie procestrlui

de stabilire a fintelor bazat pe efecte. Pentru descrierea acestui proces, este nevoie de un mod
de sistematizare a centrelor de greutate çi efectelor ce se doresc oblintrte pebaza obiectivului
militar identificat. În acest sens, se poate folosi modelul celor cinci inele al colonelului John

Warden.
Atunci când se foloseçte modelul lui Vy'arden ca çablon pentru identificarea centrelor de

grentate la nivel strategic, operativ çi tactic, acestea vor fi definite în cadrul urmátoarelor ca-

tegorii:
a) conducerea statului (sistemul C4I);
b) produclia (economia/industria) ;

c) transporturile;
d) populafia;
e) forlele militare.
Aceasta înseamnä cã efectele dorite vor fi oblinute prin stabilirea [intelor în cadrul acelo-

raçi categorii ca çi centrele de greutate. Analizând fiecare centru de greutate de la nivelul
strategic, operativ sau tactic, se vor identifica un numár de linte. În continuare, este nevoie sã

se dezvolte o terminologie care sä poatá descrie campania militarã çi efectele ce se doresc

obfinute. Fiecare lintä se aflá în legäturä ou un anumit oentm de greutate/punct decisiv, ceea

ce înseamná cã se pot categorisi fintele în frrnclie de aceste repere. În mod similar, se pot cate-

gorisi operaliile militare ce se vor destãçura în concordanjá cu centrul de greutate decisiv çi,
în cele din urmä, sä se dimensioneze campania în funclie de centrele de greutate (pe baza ie-
rarhizáräcentrelor de greutate çi lintelor aferente). În continuare, se vor parcurge etapele unui
proces de planifioare a campaniei militare gi vor descrie instmmentele çi terminologia folosite.

a)Etapa l: Se identificá statutul final dorit;
b) Etapa 2: Pebaza statutului final dorit, se identificä obiectivul militar (care reprezintá

starea de fapt din punct de vedere militar çare va duce la obtinerea statutnltri hnal strategic);

@:
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c) Etapa 3: Cu ajtrtorul analizei modelului celor cinci inele, se identificã centrele de greu-
tate gi punctele decisive la nivel strategic, operativ çi tactic,

d) Etapa 4; Pentru fiecare centrtt de greutate se identifìcá starea de fapt doritä pentru
acesta care, la rândul ei, va determina efectul dorit al operaliei executate îrnpotriva fìecárui
centnt de gretttate. Apoi se vor categorisi operaliile în concordantã cu fiecare centru de gren-
tate;

e) Etapa 5: Se identifrcã dacã un anumit centru de greutate are prioritate fa|á de celelalte
çi se repartizeazá mijloacele puterii de luptä. De amintit aici cä, în cazul unei campanii
etapizatáîn timp, centrele de greutate se pot schimba deseori, în funclie de fazaîncare se aflã
campania;

f) Etapa 6: Pentru ftecare centru de greutate/punct decisiv se identificä lintele care, dacä
vor fi deservite, vor asigura oblinerea efectului dorit asupra centrului de greutate/punctului de-
cisiv respectiv. Jintele trebuie identificate în funclie de centnrl de greutate/punctlrl decisiv cu
çare se aflã în rela{ie directá, De menfionat cã o lintä se poate afla în relalie cu mai multe
centre de greutate/puncte decisive;

g) Etapa 7: Se elaboreazä un Plan de opera{ie çi, ulterio¡ se transmit ordinele de opera-
lie,

În consecinfá, îndeplinirea obiectivelor operaliilor bazatepeefecte necesitá o mai bunä
înlelegere a operatiilor sistemelor socio-materiale. Aceste sisteme complexe de adaptare, de-
finite ca stntcturi compuse din bunuri materiale, institulii sociale çi legáturile dintre acestea
variazá,înfllnclie de inamic çi context. De asemenea, sistemele socio-materiale sunt influenfate
în mod diferenliat de acliunile militare. Aceste acfiuni vor influenla stnrctnra çi operaliile sis-
temelor de-a lungul timpului, vor determina snccesul imediat al operaliilor militare precum çi
rezultatele pe tennen lung în ceea ce priveçte efectele strategice stabilite.

Finalitálile în operallllebazate pe efecte
În opinia specialiçtilor NATO çi din experienla ultimelor operafii militare, definirea stãrii

de finalitate pentnt o anumitá operafie, este consideratä ca fiind cel mai dificil demers în pro-
cesul de decizie. Totttgi, se poate afirma cáfinalitatea este rezultatul unei acfiuni, cu alte cu-
vinte, acliunile produc efecte. Acum, actiunea poate fi directá sau indirectá.

Finalitatea directá este rezultatul r.rnei acliuni directe. Finalitatea indirectä este consideratã
ca frind rezultatul unei ac{iuni anterioare sau al unui set de actiuni.

O frnalitate este un rezultat, care reclamã prezenta (cel pufin) a unei acfiuni anterioare.
Un efect poate exista doar ca urmare a unei acfiuni. Legátr.rra între acliune çi efect o reprezintá
mecanismttl. Un mecanism (legätura cauzalá) reprezintä explicarea modului în care o aclilne
produce un efect.

Starca dc finalitate în urma aplicärii conceptului EBAO (Eftect Bassed Approch to Ope-
rations) presupune acfiuni coordonate între actorii participanfi, producând efectele dorite. În
consecinjá, având în vedere importan{a efectelor produse, consider cä este necesarä detalierea
acestora.

Efectele EBO sunt consecinle cumulative asupra mediului strategic, a uneia sau mai mul-
tor acfiuni luate, de orice nivel, cu orice instrument de putere:

a) asupra unui actor;
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b) asupra uneia sau mai multor dimensiuni;
c) inten{ionate, neintenlionate, dorite, nedorite, açteptate, neaçteptate, pozitive, negative;

d) asupra voinlei sau capacitálii.
Efectele pot fi directe çi indirecte. Un efect direct este uçor recunoscut, ca fiind rezultatul

aclir-rnilor fãrä intervenlia unui alt efect sau mecanism între ac{iune çi rezultat. Un efect indirect

este un rezultat obfinut dintr-un mecanism sau efect intermediar pentru a produce rezultatul
f,rnal. Acestea se încearcá afiîntàrziate çi pot fi dificil de prevázut.

Efectele pot fi clasificate în: efecte materiale (fìzice), sistemice çi psihologice. Un efect

fizic constä în eliminarea sau neutralizarea obiectivului stabilit. Efectele sistemice sunt acele

efecte care au ca scop distrugerea funcliilor unni sistetn specific. Efectele psihologice se rna-

nifestä în psihicul adversarului çi necesitä o acfiune indirectá.
Pentm a grupa efectele din punctul de vedere al mijloacelor ftlncfionale ale rázboiului,

diferenliem:
a) pregátirea pentru rázboi;
b) susfinerea rázboiului;
c) voinfa de räzboi.
Pregátirea pentru räzboi are în vedere trupele, echipamentul 9i posibilitá1ile folosirii pu-

terii de luptá.

Suslinerea rázboiului se referä la abilitatea inamicului de a-çi rnenfine çi sprijini eforturile
rázboiului.

Voinfa de rázboi exprimä angajarea în luptä a unei naliuni çi a armatei sale.

Este posibil, de asemenea, ca efectele sá fie grupate în efecte ftlnctionale referitoare la
inamic ca o for{ä unitará. Gândirea în termeni militari, politici, economici çi sociali dá posi-

bilitatea atingerii obiectivele politice flrnale cu o mai mare economie de forfe.

Etapele rázboiului sunt potrivite pentru asocierea lor cu efectele dorite.
Efectele la nivel tactic auloc pe câmpul de luptá direct la nivelul unitä{ii çi la cel inferior.
Efectele la nivel operativ se referá la pregätirea, conducerea çi suslinerea campaniilor çi

operaliilor majore din interiorul teatrului de operafii.
Efectele la nivel strategic vizeazárázboinl ca un tot unitar, urmárind sá distrugä strategia

inamicului, abilitatea sau voinfa acestuia de a purta räzboiul.
Mai mult, efectele pot avea urmátoarele proprietáli:
a) cumulative;
b) de cascadá;

c) distributive.
Efectele catmulative rezvlfá din combinarea efectelor directe çi indirecte çi pot acfiona la

acelaçi nivel al räzboiuh.ri sau la niveltui diferite ale acestuia.

Efectele de cascadã sunt indirecte çi pätrund în sistemul inamic de la nivelul superior la

cel inferior.
Caracterul distributiv reiese din faptul cä, viftual, nici o structurá inamicá nu este izolatá

çi orice efect generat provine din afectarea altor sisteme çi subsisteme.

Efectele principale pot genera efectele urmátoare neintenfionate çi complet neanticipate.

În concluzie, având în vedere tipologia efectelor prodnse prin aplicarea conceptului de

operatii bazale pe efecte, se poate afirma cä, starea de frnalitate este rn cumul al efectelor re-

alizate prin ac{iuni sar,r activitã.}i din spectml politic, militar, economic çi/sau civil.

@:
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Evaluarea operaliilo r bazate pe efecte
Evaluarea operaliilor bazate pe efcotc se realizeazá,pebaza unor instrtunente de luolr

specifice. Cele mai uzitate criterii de analizá sunt:
a) vizvalizarea clará;
b) eficienla utilizärii resurselor;
c) utilizarea efectivá a resurselor;
d) sincronizarea;
e) execufia flexibilä çi adaptivá;

I posibilitatea de acoperire a întregului spectru al confliotelor;
g) asigurarea rezultatelor acfiunii în spa]iul de confmntare.
Wzuqlizarea clarã faciliteazá procesul acliunii, abilitatea stùordonatului de a observa, de

a se orienta, de a decide gi actiona în conformitate cu intenliile comandantului. Aceastä abor-
dare faciliteazá comandamisiunii, deoarece subordonalii nu îçi evalueazá succesul în funclie
de îndeplinirea misiunii, ci mai degrabä, în ñrncfie de cât de bine au îndeplinit rezultatele çi
att atins efectele scontate. Aceçtia devin capabili sã gestioneze oportunitãfile de moment çi ob-
stacolele neaçteptate prin îndrumare, respectarea sarcinilor-cheie cu referire la regulile de an-
gajare minimale.

EJìcienla utilizãrii resurselor are în vedere modul çi nivelul în care acest proces concen-
treazá restrrse pe un numãr minim de misiuni necesare oblinerii succesului.

Pe timpul execu{iei, abordarea pe bazá de efecte asigurä posibilitá{i de creçtere san micço-
rare a ntttnárului de misiuni de executat. Subordonafii îçi vor focalizaatenliape efectele sar.r
rezultatele dorite çi mai pu{in pe misiunile de îndeplinit.

În timp ce situalia se schimbá, subordonafii pot observa dacä efectele dorite sr.rnt ob{inute
înainte de îndeplinirea misiunii, Astfel, pot rämâne la dispozilie for{e çi mijloace care pot flr
utilizate la îndeplinirea altor misiuni.

Folosirea efectivã a resurselor are în vedere cä întregul proces se concentreazá, pe
folosirea resurselor pentnt atingerea rezultatelor dorite çi micgorarea la maxim a eforhrilor ne-
productive. Acfiunile çi resursele de nivel tactic sunt direclionate pentru atingerea de efecte,
nu numai de ordin tactic, dar gi de nivel operativ sau strategic, În phs, în cazul acestei abordári,
se recunoaçte faptul cá efectele acliunilor de nivel tactic pot influenfa nu numai condiliile mi-
litare, dar çi pe cele diplomatice, informalionale sau de ordin economic, care, toate la un loc
definesc sr.rccesnl.

Sincronizarea presupune aranjarea misiunilor çi actiunilor în timp, spafiu çi în funclie de
scop pentru atingerea rezultatelor dorite. Ceea ce se cere de la sincronizare este mai rnult clecât
stabilirea acfiunilor în timp çi pozilionarea în relalia timp-spa{iu-scop.

Abordarea pe bazá de efecte asigurá/ exibilitate çi adaptabititale superioare cleoarece se
referä la efecte, condiçii de atins san rezultate de obtinut çi lasä subordonalilor posibilitatea de
a modifica misiunea, scopul sau metoda, atàIa timp cât oblin efectele dorite de comandant.
Dacá metoda aleasä pare a nu fi eficientä, se încearcä o altä metodä. Astfel, subordonafii pot
modifica misiunea sau metoda atâta timp cât îndeplinesc scopul.

Aceastä abordare asigurä o multitudine de opfiuni subordonalilor çi promoveazá iniliativa
deoarece indiferent de rnisiunea primitá, scopul sau metoda folosite, efortr.rl subordonalilor este
îndreptat spre crearea efectelor ce reies din intenlia comandantului.
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Un alt criteriu de analizá este acoperirea întregth,i spectru al conflictelor. În acest sens

se poate aprecia cä abordarea pebazáde efecte poate fi folositá în întregul spectru de conflicte,
de la pace la crizá çi räzboi. Folosirea cu sucoes a misiunilor tactice cum ar fr fixare, blocare,
eliberare, canalizare sau mpere nu includ doar întrebárile obiçnuite când? unde? pentru cât

timp? ci çi asupra cärui element se doreçte efectul.

Criteritrl final de luat în considerare este acela privind materializare a rezultatelor qntici-
pate,înîntregul lor çi privind toate elementele din spaliul de confmntare. Acestea au în vedere

nu numai forfele inamice, oât çi forfele coaliliei, forfele proprii, terenul, infrastructura, media
gi alli actori sau participanli care asistä ori sunt irnplicali în confmntare.

Implicatii (posibile) ale EBO
peñtru sistemul militar românesc
Opera{iile bazate pe efecte va trebui sá devinä un imperativ al transformárii sistemului

militar românesc dcvreme ce România este membrá cu drephui çi responsabilitäfi în cadrul
NATO. Alianla a demarat acest proces, încá din anul 2005, prin Strategia de Transformare
elaboratã de Comandamentul Aliat pentru Transformare de la Norfolk, SUA.

lnstitulionalizareaOperaläIebazate pe efecte în cadrul sistemului rnilitar românesc tre-
buie sä fie parte integratã în schimbarea culturii militare. Aceasta va trebui sá cuprindá çi
adaptarea doctrinará la conceptul EBO.

Arhitectura organizalionalä cu atriburfii çi responsabilitáli în domeniul EBO va trebui sä

rspundã la urmátoarele întrebäri: ¿

a) unde çi crun se va manifesta EBO în structura militarã/non-rnilitarã româneascá?

b) care structuri gi la ce niveluri vor ft responsabile de planificarea, execufia çi evaluarea

EBO?
Elaborarea unei structuri de forle bazatá pe modularitate pentru a permite ,,modelarea"

capabilitäjilor în ftinclie de dezvoltarea condifiilor çi circumstantelor reale de pe timpul situa-

\iei de crizálconflict.
În actualele çi viitoarele rázboaie çi conflicte armate, ca çi în procesul de gestionare a

crizelor çi conflictelor, operatiile vor fi dinamice çi complexe çi vor apropia dimensiunea
politicá de cea strategicã, de cea operafionalá çi de cea tacticá, întrucât toate confruntárile în
care sunt implicate forle çi structuri militare se desfäçoarä în väzul lumii, sub obiectivele
camerelor de luat vederi çi, evident, sub presiunea opiniei publice. De aceea, confruntárile
militare vor fi scutte, întrucât, indiferent de cauzele care le-au generat, sr.rnt costisitoare, nlt
totdeatma foarte eficiente, produc distrugeri çi nu sunt acceptate de populalie, de organizaliile

çi organismele intema{ionale, de societatea civilá çi de opinia publicá.

În concluzie, se poate afinna cá opera{iile bazate pe efecte pot f,r definite ca acfiuni ce

schimbä forma unui sistem pentru a atinge obiectivele dorite, prin aplicarea integratá a in-
strrunentelor de for!á selectate.

Valoarea conceptului constá în constrângerea liderilor politici çi militari de a lua în con-

siderare efectele la çare vor sä ajungá prin aplicarea puterii militare.
Totodatä, aceste operalii reprezintá o apropiere sau chiar continuarea operaliilor militare

care încearcá sä concentreze luarea deciziilor politice gi militare asupra identificärii efectelor
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dorite çi selectärii instrumentelor care pot fT întrebuinfate. Este o încercare de a schimba
metoda tradifionalá de a ataca çi neutraliza sau distruge capabilitã|ile nnui inamic prin piani-
ficarea unui rãzboi de uzurã sau prin ,,schimbarea liniilor" de pe o hartá.

Operafiile bazale pe efecte se fundamenteazá pe cunoaçterea inamioului. Acestea derivä
din supozilia cä inamicul reprezintä un sistem complex format din componente politice, cul-
turale, tehnologice, militare çi economice, fiecare dintre acestea cuprinzând problemele gi

legãhrrile cheie oare, dacä sunt modificate coresprmzätor, pot produce o schimbare fizicä sau

de comportament. Într-un fel, operaliile b azate pe efecte reprezintä acliunea forfelor asupra tin-
telor räzboiului la scarä mare, prin aplicarea tuturor instrumentelor for,tei nafionale, adecvate
situatiei, nu doar prin întrebuinfarea armamentului de înaltä precizie.

Conceptul de operafii bazate pe efecte are potenfialul de a transforma operaliile çi pre-
gätirea militarä prin stabilirea legáturilor între acliuni çi efectele propuse. Elemenfurl debazá
al acestei capacitáli nu va fì dezvoltarea sistemelor de arme ci abilitatea de aanaliza situaliile
politice çi militare astfel încât forfa sä poatä fi folositá în cea mai eficientã manierä pentm a

atinge efectele dorite.
Deçi eforhrile analiticê actuale prezintä limitäri inerente, prin adáugarea rigiditálii asupra

analizelor efectelor non-materiale, secundare gi majore çi altor factori instabili, precum çi prin
dezvoltarea çi implementarea posibilitäçilor analitice se va constitni primul pas pentru ca ope-
ra!älebazate pe efecte sá deviná o realitate,

De asemenea, consideräm oportunä çi necesarä elaborarea unei stnrcturi de forfe bazate
pe modularitate, pentru a permite "modelarea" capabilitäçilor în fi.rncfie de dezvoltarea condifii-
lor çi a circumstantelor reale de pe timpul situaliei de crizálconflict.
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