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Tot ceea ce facem noi, întreaga pregătire
militară nu este îndreptată împotriva nimănui
şi are un singur ţel, un ţel de onoare - să
asigure poporului nostru condiţii de pace
pentru a-şi putea făuri societatea pe care o
doreşte, pentru a asigura triumful comunis
mului în România.

NICOLAE CEAUŞESCU
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CUVINT INTRODUCTIV
Războiul, unul dintre cele mai complexe fenomene sociale, a
fost şi este analizat, din diferite unghiuri şi puncte de vedere, sub
multiplele sale aspecte, în lucrări de politologie şi polemologie, de
sociologie, filozofie, beletristice, de istorie şi teorie militară,; Aceste
analize vizează atît aspectele politice, sociale şi economice ale răz
boaielor (origine, cauze, beligeranţi, scopuri etc.), cit şi lupta armată
dintre părţile beligerante, modul de desfăşurare a ciocnirilor armate
(planuri de acţiune, grupări de forţe, armament folosit, manevre,
dispozitive, acţiuni ale trupelor, procedee de luptă etc.), reliefarea
caracteristicilor artei miHtare a epocii respective.
O trăsătură comună a studiilor efectuate asupra războaielor
este încercarea de a evidenţia învăţăminte din desfăşurarea opera
ţiilor şi luptelor, din arta comandanţilor de oşti şi de a descifra legi
tăţile şi reglementările de care trebuie să se ţină seama în războa
iele viitoare pentru a obţine succesul împotriva adversarului.
Multiplele preocupări de studiere a luptei armate, care a avut şi
are atît unele trăsături comune, dar şi fizionomii specifice fiecărei
epoci istorice şi fiecărui război, se reflectă în existenţa unei litera
turi de profil de largă întindere. Unele lucrări de gen, prin valoa
rea lor, au căpătat o largă recunoaştere fiind folosite ca lucrări de
referinţă în formarea culturii militare a noi şi noi generaţii de spe
cialişti în „meseria armelor", cit şi de societate în ci.nsamblul său.
Acest interes a fost şi este permanent alimentat de marea problemă
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: va fi sau nu război ? şi dacă va fi, ce tre
buie făcut pentru a-i supravieţui? Această problematică majoră,

care stă în faţa societăţii

care în prezent a căpătat noi dimensiuni, menţine treaz interesul
societăţii pentru cunoaşterea conţinutului fenomenului militar pre-
zent de-a lungul întregii sale istorii.
Experienţa războaielor, a ciocnirilor armate, generalizată şi
sistematizată, îmbogăţită şi permanent actualizată atît cu conclu
ziile reZ'Ultate din fiecare nouă confruntare armată, cit şi cu cele
avansate de gîndirea militară de anticipaţie, a depăşit treptat limi
tele statelor în care a fost elaborată (acumulată), intrînd în patrimo
niul ştiinţei militare (domeniul teoriei militare) şi al artei militare
(domeniul practicii militare).
Existenţa unui bogat tezaur de legităţi, principii şi reguli de
pregătire şi de ducere a războiului şi luptei armate, precum şi a
unui valoros rezervor de reguli şi norme de acţiune a comandanţilor
şi trupelor în lupta armată, atît pe plan general cit şi pe plan naţio
nal *, nu au limitat amploarea studiilor ce se efectuează şi în pre
zent asupra acestei importante laturi a războiului - lupta armată.
Atenţia permanentă ce se acordă studiilor şi experimentărilor în
domeniul luptei armate are un caracter obiectiv şi este determinată
de cel puţin două raţiuni.
Prima rezultă din faptul că forţele, mijloacele, principiile, for
mele şi procedeele de luptă nu sint imuabile. Ele sînt supuse unor
continue schimbări, perfecţionări şi înnoiri, odată cu procesele fun
damentale ale evoluţiei întregului ansamblu social. Realizările din
domeniile dezvoltării economiei, ştiinţei, tehnicii, culturii, precum
şi posibilităţile materiale şi spirituale sporite ale societăţii impun noi
şi noi investigaţii în domeniul teoriei şi practicii luptei armate în ye
derea menţinerii unui acord permanent între aceste posibilităţi şi
modalităţile de ducere a unui eventual viitor război. In prezent asis
tăm la o rapidă perfecţionare a armamentului clasic, la o masivă apa
riţie şi proliferare a unor noi categorii de armament, la modernizarea
instrumentelor de purtare a războiului, la schimbări fundamentale
in concepţiile referitoare la ducerea războiului. Toate acestea impun
ca gîndirea şi practica noastră militară să manifeste multă mobili
tate şi dinamism pentru a putea abandona ceea ce nu mai cores
punde condiţiilor actuale şi a menţine teoria şi practica militară la
• lnsăşi
esenţa procesului de elaborare a doctrinei militare constă
într-o permanentă selecţionare şi adaptare a legităţilor şi principiilor care
intră în conţinutul ştiinţei militare, precum şi de elaborare
în spiritul
celor de mai sus - a normativelor i,i reglementărilor corespunzătoare ne
-

voilor şi posibilităţilor unui anumit stat.
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nivelul stadiului general de evoluţie a societăţii. Cu alte cuvinte,
gîndirea şi practica militară naţională trebuie să se înscrie şi să se
acordeze permanent - în limitele necesare şi posibile - cu nive
lul atins de ştiinţa şi arta militară pe plan mondial.
Cea de-a doua rezultă din faptul că principiile teoretice şi nor
mele de acţiune în lupta armată se aplică în mod foarte diferit şi
nuanţat de către fiecare ţară, în funcţie de multitudinea factorilor
care rezultă din diversitatea concepţiHor politice şi posibilităţilor
materiale, care diferă de la o ţară la alta.
Studiile şi experimentele ce se efectuooză în diferite armate
urmăresc în esenţă tocmai găsirea modalităţilor specifice 'de aplicare
a teoriei şi practicii generale a luptei armate la condiţiile ·cqncrete în
care se găsei;;te statul respectiv. Aceste eforturi se înscriq în acti
vităţile ce se desfăşoară în fo�care ţară de elaborare şi petfecţionare
a propriei doctrine militare ; acest proces are loc şi la noi şi el este
stimulat de conducerea partidului şi statului, înscriindu-se în acti
Yitatea şi în măsurile generale care se iau pentru întărirea capa
cităţii de apărare a ţării.
Sarcina prestării unor eforturi permanente în vederea elaborării
şi continuei perfecţionări a doctrinei noastre militare a fost subli
niată de comandantul suprem al forţelor noastre armate, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, care arăta : „cit timp există armata trebuie să
ne preocupăm permanent de a crea mijloacele corespunzătoare, să
ne gîndim în ce condiţii vom desfăşura războiul, ce trebui<i să facem,
de ce mijloace trebuie să dispunem pentru a putea� să apărăm cit
mai bine independenţa patriei, pentru a aduce o contribuţie cit mai
mare la cauza comună a socialismului, la apărarea independenţei
tuturor popoarelor lumii" 1 .
Marea varietate a orientărilor politice ale statelor şi diversi
tatea posibilităţilor materiale, demografice, teritoriale etc. de care
dispune fiecare ţară explică preocupările existente pe plan interna
ţional atît în trecut cit şi în prezent de a se elabora propriul sjstem
de reglementări militare, prin care se statuează şi se unifică con<;e'p
ţiile referitoare la forţele şi mijloacele destinate luptei armate, la
principiile, formele şi procedeele de acţiune. Varietatea şi diversi
tatea opţiunilor politice şi a posibilităţilor materiale care dirijează

constituie fundamentul necesităţii ca fiecare sis
tem militar naţional să dispună de propriile reglementări (instruc

viaţa fiecărui stat

�iuni, normative etc.) militare, de propria sa doctrină militară. încer
cările de a asimila fără discernămînt critic reglementările elaborate
1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, vol. B, Editura politică, Bucureşti, 1973, p. 520.
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in alte sisteme militare sînt de regulă însoţite de riscurile unor
neconcordanţe între prevederile acestor reglementări şi posibHităţile
sau interesele reale ale armatei şi ale statului respectiv.
Procesul de elaborare şi continuă perfecţionare a doctrinei mi
litare are vechi tradiţii în gîndirea şi practica militară românească.
In acest context este suficient să aducem în memorie opiniile unor
tem·eticieni militari români din trecut care susţineau că singura
orientare justă este aceea a elaborării unei doctrine militare inte
gral naţionale, în concordanţă cu tradiţiile şi .particularităţile armatei
române. Printre aceştia se remarcă cele ale generalului C. Hîrjeu,
care, încă în anul 1905 afirma necesitatea de a se milita atît împo
triva curentului adoptării cit şi a celui al adaptării unei doctrine mi
litare străine, ambele soluţii neputînd avea ca rezultat decit o doc
trină prefăcută, necorespunzătoare intereselor reale ale naţiunii
noastre 2• Aceeaşi idee fundamentală o găsim exprimată şi mai tîr
ziu (în anul 1937) de căpitanul M. Tomescu (şi de mulţi alţi gînditori
militari români) care arăta că fiecare ţară îşi selecţionează în cadml
doctrinei sale militare unele legi şi principii din cadrul ştiinţei mili
tare potrivit condiţiilor specifice ale ţării respective, că doctrina
militară are un caracter naţional şi că ea nu poate fi împrumu
tată sau copiată de la alte ţări, ci trebuie elaborată în mod original
de gînditorii militari români 3• Pe fundalul unor astfel de idei
realiste a intrat în tradiţia noastră, din generaţie în generaţie,
marea responsabilitate şi totodată marea onoare pe care o au cadrele
militare de a participa activ la procesul extrem de complex şi per
manent de împrospătare a doctrinei militare naţionale cu concepţiile,
reglementările, solu�iile etc. pe care le impune mersul ascendent al
societăţii.
•

Determinate de dinamica socială şi consecvente spiritului tra
diţional, studiile menite să îmbogăţească fondul teoretic al doctri
nei noastre militare - printre care se înscrie şi cel de faţă - au
fost .prezente în literatura militară din ţara noastră de-a lungul
anilor. Ele reflectă procesul complex şi îndelungat al evoiluţiei doc
trinei militare, care a fost şi este permanent dirijat de două dezi
derate : 1. al perfecţionării conţinutului său în funcţie de noile posi2 Cf. General C. Hirjeu, Pregătirea armatei pentru război, Atelierel,
grafice Socec, Bucureşti, 1905, în Pagini din gîndirea militară românească,
1821-1916, E d i tu ra Militară, Bucureşti, 1969, p. 237.
3 Cf.
Căpitan M. Tomescu, Ştiinţa militară şi doctrina românească,
Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1937, p. 66, 87.
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bilităţi pe care le oferă dezvoltarea societăţii şi 2. al perfecţionării
şi elaborării soluţiilor în funcţie de factorii şi condiţiile concrete
care influenţează dezvoltarea socială. Dintre aceşti factori cel care
imprimă orientări definitorii conţinutului doctrinei militare este
factorul politic - politica statului.
Imprimînd doctrinei militare run conţinut şi orientări precis
determinate, politica statului işi exercită influenţa asupra tuturor
componentelor doctrinei militare, printre care, într-un prim plan
se situează ,sistemul de principii şi regu!l.i de ducere a luptei armate.
In lumina consideraţiilor de mai sus se remarcă faptul că spi
ritul nou ail orientărilor politicii elaborate la Congresele IX, X şi
XI ale partidului nostru aveau să dinamizeze şi să remodereze gîn
direa militară românească contemporană, să fertilizeze ela.borarea
'
unei doctrine militare corespunzătoare noilor condiţii.
Amploarea şi dinamismul realiză·rilor deceniului 1965_:_197Ş au
fost consemnate in rezoluţia CongresuJui al XI-lea al Partidului Co
munist Român, în care se apreciază că „!.../ perioada care s-a scurs
de la Congresele al IX-lea şi al X-lea este cea mai rodnică în înfăp
tuiri din întreaga istorie a României" 4• Marile realiză·ri ale aces
tor ani au consolidat pe deplin orînduirea socialistă îri Rbmânia, au
creat baza tehnico-materială a trecerii la etapa construirii socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate şi au amplificat efortul spre
reducerea decalajelor ce ne despart de ţările avansate din punct de
vedere economic, asigurînd totodată fundamentele necesare afir
mării viguroase a ţării pe multiple planuri ale vieţii internaţionale.
Realizările acestei etape de dezvoltare a ţării sint. strîns legate
de deschiderile promovate la Congresul al IX-lea al partidului şi
dezvoltate la conferinţele naţionale şi congresele ce ţ-'aµ urmat. Din
complexul tablou al acestor deschideri se afirmă promovarea cute
zanţei re\·oluţionare fundamentată pe clarviziune 'Şi_ realism, spi
ritul novator bazat pe rigurozitate ştiinţifică, permanenta confrun
tare a teoriei cu practica socială, stimularea gîndirii creatoare pro
prii, cunoaşterea aprofundată a realităţilor şi aprecierea lor o_biec
tivă, receptivitate faţă de nou, alegerea soluţiilor optime pe baza
criteriilor de eficienţă, îndrăzneala de a experimenta, aprecierea
lucidă critică şi autocritică a fenomenelor. Aceste orientări au acţio
nat ca adevărate pîrghii ale progresului, contribuind la anihilarea
tendinţelor de idealizare, de automulţumire, de fetişizare
'' a unor
idei, soluţii, formule şi metode anacronice.
4 Rezoluţia Congresului al Xi-lea al Partidului Comunist Român, în
Congresul al XI-Zea al Partidului Comunist Român, Editura politică, Bucu
reşti, 1975, p. 824.
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In această perioadă s-a dezvoltat rapid economia, au crescut
în ritm intens forţele de producţie, a fost creată o economie avan
sată, o industrie şi agricultură moderne, s-au dezvoltat şi perfec
ţionat continuu ştiinţa, cultura, învăţămîntul, s-a ridicat bunăsta
rea materială şi spirituală a tuturor oamenilor muncii, au fost per
fect.ionate relaţiile de producţie şi structura organizatoirică a socie
tăţii, s-au lărgit continuu libertăţile cetăţeneşti şi în ansamblu demo
craţia socialistă.
Efortului constructiv intern i-a corespuns pe plan internaţio
nal promovarea unei politici dinamice, principiale şi consecvente
de pace şi cooperare internaţională. Prin întreaga sa esenţă această
politică a constituit un suport trainic al securităţii naţionale, asigu
rînd poporului nostru condiţii internaţionale favorabile pentru des
făşurarea programului dezvoltării societăţii noastre. Totodată însă,
partidul şi statul nostru au ţinut şi ţin seama că destinderea în
relaţrne internaţionale conturată în ultimii ani se ană abia la început,
că în lume există încă forţe imperialiste, reacţionare, colonialiste şi
neocolonialiste, politică de forţă şi dictat, zone de încordare şi con
flicte care pot duce la ciocniri militare, la .războaie cu consecinţe
grave pentru întreaga omenire.
tn ultima perioadă, concomitent cu menţinerea vechilor surse
de încordare au apărut insă noi pericole pentru pacea şi securitatea
internaţională. După cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu „/.„/
după cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată asistăm la
intensificarea puternică a luptei pentru o nouă reîmpărţire a lumii,
a zonelor de influenţă, pentru cîştigarea de noi poziţii dominante
de căti·e diferitele state şi grupări de state". 5 Acestea duc la ascu
ţirea extremă a contradicţiilor existente şi agravează situaţia inter
naţională, creînd pericole pentru noi conflicte şi războaie.
Existenţa unor numeroase surse de încordare şi conflicte au
determinat elaborarea unei politici proprii de apărare, de către
partidul nostru, personal de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, precum
şi manifestarea unei atenţii permanente pentru menţinerea ca
pacităţii de apărare a patriei la nivelul cerinţelor impuse de situa
ţia internaţională. Această sarcină a partidului şi statului nostru a
fost subliniată în repetate rînduri de preşedintele Nicolae Ceauşescu
care arăta că „[ ... ]
capacităţii

de

în

apărare

condiţiile
a ţării

internaţionale

constituie

o

actuale,

sarcină

de

întărirea
cea

mai

mare importanţă, căreia îi vom acorda toată atenţia necesară.
Nu putem uita nici un moment că avem datoria să facem totul pentru
s Nicolae Ceauşescu, RapMt la Conferinţa Naţională a Partidului Comu
nist Român, 7-9 decembrie 1977, Editura politică, Bucureşti, 1977, p. 64.
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a asigura înfăptuirea Programului de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, pentru a apăra munca paşnică, liniştea po
porului

nostru,

libertatea, independenţa

şi

suveranitatea

patriei

noastre socialiste" 6.
Totalitatea acestor preocupări au avut şi au o influenţă activă
asupra procesului de elaborare a doctrinei militare. Acest proces este
dirijat spre adoptarea unor soluţii rea.liste, eficiente şi posibile de
apărare a ţării pornind de la interesele, condiţiile concrete şi posi
bilităţile statului nostru, spre promovarea unei atitudini creatoare şi
dinamice în gîndirea militară prin combaterea rutinei, conservato
rismului şi şabloni!>mului, prin reevaluarea continuă atît a concep
ţiilor cit şi a resurselor destinate apărării în funcţie de noile posi
bilităţi rezultate din progresele dezvoltării sociale.
Este e1vident că acest proces complex presupune atit perma
nenta evaluare critică a concepţiilor şi reglementărilor existente cit
şi elaborarea unor noi concepţii şi soJuţii referitoare la războiul de
apărnre, stabilirea principiilor şi modalităţilor de ripostă ale statului
în caz de agresiune, analiza şi precizarea scopurilor, bazei materi
ale, conţinutului, fizionomiei, principiilor, formelor şi procedeelor de
ducere a luptei armate în războiul de apă·rare.
Activităţile ce se înscriu în acest proces au căpătat în ultimii
ani o amploare din ce în ce mai mare şi ele se materializează sub
cele mai diferite forme. In cadrul acestora se remarcă studiile şi cer
cetălile ştiinţifice în domeniul teoriei şi doctrinei mimare, experi
mentările efectuate în procesul instTuirii trupelor şi a formaţiunilor
de apărare, efortul general de elaborare a noii generaţii de regula
mente de luptă, publicistica militară consacrată concepţiei apărării
ţării de către întTegul popor. Un puternic stimulent în aceste cău
tări îil constituie chemarea adresată de co'!nand�ntul nostru suprem,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu de a se pune un accent mai mare pe
ridicarea pregătirii de luptă a trupelor, pe perfecţionarea tacticii în
condiţii diverse de luptă, ţinînd seama de condiţiile şi teritoliul ţării
noastre,

pe mînuirea mijloacelor de luptă,

a armamentului şi a

tehnicii din dotare în diferite condiţii de luptă de apărare în funcţie
de relieful ţării noastre, pe elaborarea tacticilor difelitelor variante
de luµUi 7.
6

Ibidem, p. 54.
Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, voi. 13, Editura politică, Bucureşti, 1977, p. 451 .
7

13
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

In cadrul activităţilor complexe de studii şi cercetări ştiinţi
fice menite să contribuie la afirmarea unor .teze şi principii cu
caracter doctrinar şi la avansarea unor idei susceptibile a fi discu
tate se înscrie şi lucrarea

bateri doctrinare.

LUPTA ARMATA, Coordonate, opinii, dez

Situindu-se în cadrul preocupărilor

vente din ultimii ani

tot mai frec

de a studia multiplele aspecte ale războiului

de apărare, tematica acestei cărţi focalizează atenţia asupra uneia
dintre latuî'ile războiului, aceea în care se manifestă violenţa lupta armată.
După cum rezultă din însuşi titlul cărţii, colectivul de autori
şi-a propus să rezolve două grupe de probleme. Pe de o parte să con
semneze cele mai importante principii şi cerinţe cu caracter doctri
nar, statuate în gîndirea şi practica noastră mtlitară referitoare la
lupta armată. Pe de alta, să exprime opinii şi să deschidă terenul
unor dezbateri menite să ducă Ja găsirea unor noi soluţii, procedee,
tehnici şi tactici de luptă corespunzătoare cerinţelor unui eventual
război de apărare. Este evident că, in prezent, cele două grupe de
probleme constituie în acelaşi timp două direcţii importante de pre
ocupări.
Primele sînt �egate de procesu� instruirii şi pregătirii de luptă a
armatei şi formaţiunilor populare de apărare, a pregătirii militare
de ansamblu a populaţiei ţării. Privită prin prisma acestor preocu
pări, derivate din prevederile legii nr. 14/1972 pri:vind organizarea
apărării naţionale a Republicii Socialiste România, lucrarea de faţă
este menită să completeze documentarea necesară cadrelor armatei,
celor care încadrează formaţiunile de gărzi patriotice şi de tineret,
precum şi membrilor consiliilor locale de apărare, în procesul de
pregătire şi de însuşire a cunoştinţelor referitoare la cerinţele pe
care le impune conducerea şi execuţia luptei moderne.
Totodată, un merit al lucrării este acela că, paralel cu consem
narea - într-o viziune modernă - a unor principii doctrinare con
sacrate,

ridică numeroase probleme,

deschide numeroase discuţii,

supune reflecţiilor cititm:ului puncte noi de vedere asupra unor pro
bleme importante care ne preocupă în prezent. Aceste deschideri au
o deosebită utilitate şi ele se înscriu în contextul marilor respon

sabHităţi în care sînt angajate toate cadrele a11matei noastre de a
participa activ la dezbaterile care au loc în procesul de experimen
tare a noilor regulamente de luptă, de generalizare a experienţei
căpătate de toţi comandanţii şi statele majore în procesul instruirii
şi educării

trupel or, potrivit cerinţelor impuse de un război al între14
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gului popor. In acest cadru general de căutări, lucrarea de faţă pre
zintă numeroase raţionamente, analize, variante noi de soluţii, care
pot constitui adevărate stimulente pentru o analiză şi mai cura
joa'>ă a multiplelor aspecte pe care le ridică lupta modernă. Şi cu
cit gîndirea şi practica noastră militară manifestă o atitudine mai
revoluţionară faţă de vechile cunoştinţe şi reprezentă·1i asupra luptei
armate, cu cit vor fi mai multe şi mai frecvente soluţiile necon
forme cu „canoanele" clasice ale războiului, cu atît mai activ şi mai
dinamic va fi procesul de perfecţionare a doctrinei noa�tre militare,
cu atît mai bogată şi mai plină de conţinut va fi documentarea la
dispoziţia organelor de decizie în vederea modernizării bazei regu
lamentare a pregătirii de luptă a armatei şi formaţiunilor populare
de apărare.
O subliniere aparte se impune a fi făcută asupra faptului că,
intr-o lucrare destinată analizei luptei armate, sînt prezentate legă
turile acesteia cu politica, se defineşte rolul şi locul pe care îl de
ţine această modalitate de acţiune în contextul tuturor mijloacelor
de care dispune statul pentru a-şi exercita dreptul la autoapărare.
Analiza făcută scoate pe bună dreptate în evidenţă ideea fundamen
tală că lupta armată nu este numai un act tehnic, care ţine de „me
seria armelor", ci

ea are numeroase legături cu politica, fiind în

primul rînd o manifestare a acţiunii mijloacelor de forţă ale sta
tului care sînt puse în acţiune de politică.
Scoaterea în evidenţă a eforturilor partidului şi statului nostru
pentru a-şi elabora o politică de apărare oriento.+-.ă exolusiv spre asi

gurarea climatului de pace, a dezvoltării independente şi suverane
a ţării sînt de natură a pune mai bine în lumină orientarea cu c:;i

racter exclusiv defensiv :a tuturor măsurilor luate în vederea întă
ririi capacităţii de apărare a ţării.
Această orientare fundamentală a fost subliniată de coman
dantul nostru suprem, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care arăta că
„tot ceea ce facem noi, întreaga pregătire militară nu este îndrep
tată împotriva nimănui şi are un singur ţel, un ţel de onoare - să
asigure poporului nostru condiţii de pace pentru a-şi putea făuri
�ocietatea pe care o doreşte, pentru a asigura triumful comunismu
lui în România !" s.
Marile răspunderi pe care le incumbă apămrea ţării ridică exi
genţe deosebit de mari faţă de actul luptei armate, îmbogăţindu-i
conţinutul atît în ce priveşte concepţia, cit şi fizionomia ei gene8

Nicolae Ceauşescu, op.

cit., p. 451.
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rală. In acest sens sînt interesante şi suscită atenţie reflecţiile refe
ritoare 'la multipleile funcţionalităţi ·ale luptei armate : necesitatea
ca fiecare acţiune de luptă - indiferent de nivel - să fie astfel
planificată şi executată încît să ducă la îndeplinirea unui volum cît
mai mare de sarcini (militare, economice, psihologice etc.) astfel
incit acţiunea respectivă să exercite o influenţă cit mai profundă
şi mai multilaterală asupra desfăşurării de ansamblu a războiului de
apărare în favoarea noastră.
Pentru a se putea prefigura fizionomia luptei armate întreaga
analiză se fundamentează pe următorul raţionament. Un eventual
război al întregului popor pentru apărarea ţării se supune atît le
gilor şi_ legităţilor generale care dirijează oricare conflict armat, cit
şi celor specifice acestui tip de război popular. Această incidenţă
a legilor şi legităţilor care guvernează atît orice război, cit şi a celor
�pecifice războiului întregului popor determină ca .lupta armată dusă
împotriva agresorului să poarte amprenta a două categorii de carac
teristici.
In prima se înscriu acelea pe care le găsim şi în ciocnirile ar
mate clasice şi care, prin natura lor, pot fi folosite şi în războiul
popular de apărare (de exemplu principiul economiei forţelor, al
surprinderii, libertăţii de acţiune etc.). Este de înţeles că principiile
şi regulile care se înscriu în această categorie se aplică în mod nuan
ţat, suferind la rîndul lor modificările şi adaptările impuse de con
diţiile specifice războiului întregului popor. In acest context se im
pune a sublinia ·că învăţămintele rezultate din tactica şi tehnicile
luptei armate ce s-au folosit în războaiele clasice, cele rezultate din
arta comandanţilor de oşti, din luptele purtate de poporul nostru
pentru a-şi apăra existenţa, constituie bogate izvoare de inspiraţie
pentru selecţionarea unor reguli, principii, forme şi procedee de luptă
ce pot avea o largă aplicabilitate în războiul întregului popor. Bine
înţeles că folosirea acestor izvoare presupune discernămint, selecţie
şi prelucrare în vederea adaptării lor la cerinţele acestui tip de
război.
Cea de a doua grupă de caracteristici este proµrie luptei ar
mate în războiul întregului popor. Aceste caracteristici rezultă din
elementele specifice şi condiţiile concrete în care se prevede că
va fi dus acest tip de război, precum şi din propria concepţie de
ducere a unui război de către întregul popor.
Referindu-se la aceste caracteristici, în lucrare se arată că ar
fi o eroare dacă s-ar acorda atenţie exolusivă unora sau altora dintre
ele. Războiul întregului popor se prefigurează a fi un tip de război
care nu este identic nici cu războiul clasic (dus în mod exclusiv de
armată) şi nici cu războiul guerilier (dus în mod exclusiv de către o

16
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

mare diversitate de forţe populare înarmate) ; în acest tip de răz�
boi se împletesc unele din caracteristicile războiului clasic cu cele
ale războiului guerHier. Sub inddenţa unar factori specifici care
acţionează în acest tip de război (decalajul în forţe armate intre
beligeranţi, lupta pe teritoriul

propriu, participarea populaţiei la

lupta armată, mobUurile ideologice ale luptei etc.) lupta armată se
prefigurează că va fi o luptă modernă, care va avea un caracter
extrem de dur şi o fizionomie cu trăsături specifice.

A vînd în vedere cele de mai sus itucrarea de faţă nu şi--a pro
pus să abordeze intreaga problematică extrem de vastă a luptei ar
mate. Enunţînd doar unele principii şi reguli din prima categorie.
sugerind limitele în care ele rpot fi folosite, conţinutul analizei esh.
dirijat în special pentru a releva cea de-a doua categorie de carac
teristici ale luptei armate. Bineînţeles că nici în concepţie şi nici în
execuţie aceste caracteristici nu apar în mod distinct. Ca urmare.
prezentarea şi analiza acestor caracteristici a fost realizată in mod
unitar, studiul reuşind să integreze armonios şi să redea atit în dife
ritele lui părţi, cit şi în ansamblul lucrării fizionomia luptei arrna'ce
într-o concepţie modernă, proprie viziunilor noastre doctrinare.
O încercare interesantă de a „sistematiza" fenomenul studiat
este cea legată de elaborarea unui model al luptei armate. Elemen
tele fundamentale ale modelului propus sînt

:

I. componenta mate

rială (forţele şi mijloacele participante la luptă),

2.

componenta con

ceptuală (principii, scopuri, forme şi procedee de acţiune), 3. cadrul
natural în care are loc orice luptă armată (dimensiunea spaţială şi
temporală). Intre aceste elemente - care în procesul luptei, în func
ţie de nivel, capătă o mare diversitate de materializări - există re
laţii de dependenţă a căror cunoaştere şi influenţare de către coman
danţi şi statele majore constituie unul dintre factorii importanţi de
obţinere a succesului.
Numeroase probleme care preocupă gîndirea noastră militară
contemporană sînt puse în discuţie, afirmîndu-se puncte de vedere
care cheamă la dezbateri ulterioare în vederea elucidărilor teore
tice şi găsirii acelor soluţii practice care să corespundă dezideratelor
impuse de un război al întregului popor. Printre acestea se înscriu
punctele de vedere asupra nivelurilor luptei armate, conceptului de
asigurare de luptă, bipolarităţii principiilor care guvernează lupta,
formelor de luptă de bază şi derivate, aspectelor noi care rezultă
din tendinţa de integrare a tuturor formelor de luptă în acţiuni de
tip complex.
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Toate acestea fac ca lucrarea să depăşească limitele unei apa
riţii editoriale menite doar să contribuie la îmbogăţirea culturii mili
tare a cadrelor militare şi la pregătirea populaţiei pentru apărare.
Ea constituie în acelaşi timp un stimulent şi o chemare pentru a
deschide noi dezbateri asupra problemelor de ştiinţă şi artă mili
tară în vederea fundamentării unor noi soluţii şi reglementări care
să îmbogăţească conţinutul doctrinei no&stre militare.

General-locotenent ION ŞUŢA

https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

1

Dimensiuni politico-militare

1.1. Premise metodologice
Motivaţia lucrării. Succesiunea analizei pe următoarea
schemă de lucru : politica de apărare şi lupta armată, com
ponenta materială, componenta conceptuală (fizionomie ge
nerală, principii, forme şi procedee de luptă) şi coordonatele spaiţal-temporale ale luptei armate.

Analiza fenomenului luptă armată, fenomen rezultat din anga
jarea instrumentelor de forţă ale statului în caz de război, a pre
zentat întotdeauna interes. Acest interes este şi în prezent de actua
litate, deoarece existenţa pericolelor de război, a posibilităţii unor
acte de agresiune ridică într-un prim plan necesitatea pregătirii ţării
pentru apărare, studierii celor mai indicate modalităţi în care instru
mentele forţei armate ale statului ar acţiona împotriVla oricărei even
tuale agresiuni armate.
Prezenţa acestei necesităţi în întreaga perioadă a existenţei sta
telor cu orînduiri diferite şi a instrumentelor lor de forţă, precum
şi continua evoluţie a bazei materiale şi sociale a statului determină
o permanentă studiere a schimbărilor care se produc în fizionomia
luptei armate. De aceea apariţia unor lucrări de teorie şi doctrină
militară în care se încearcă prefigurarea fizionomiei acestui feno
men, studierea diferitelor lui aspecte, reconsiderarea unor învăţă
minte ale trecutului şi deschiderea unor dezbateri pentru promova
rea unor noi soluţii este un moment frecvent în literatura noastră
militară.
Această frecvenţă este determinată în prezent şi de cercetările
care se efectuează în ţara noastră pentru a modela teoria şi practica
luptei armate potrivit cerinţe.Jar care rezultă din concepţia apărării
ţării printr-un război al întregului popor. Este evident că lupta ar
mată pe care ar fi obligat să o ducă poporul nostru pentru a res
pinge o e\·entuală agresiune îşi va păstra multe din caracteristicile
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ciocnirilor armate care au avut loc şi în trecut. Dar ea va căpăta
şi caracte1istici noi, rezultate din angajarea întregului popor la lupta
<'U agresorul, din desfăşurarea luptelor pe teritoriul naţional şi din
alte elemente specifice acestui tip de război. Aceste caracteristici
(:are nu se realizează în procesul luptei în mod distinct, ci se inte
grează în mod unitar în cadrul unei fizionomii unitare specifice
luptei armate în războiul popular de apărare, suscită o pe1�manentă
analiză, modelare şi recondiţionare a cunoştinţelor pe care ni le
oferă ştiinţa şi arta militară, în scopul dezvoltării doctrinei noastre
militare.
Totodată se are în vedere că elaborările doctrinare presupun
o mare varietate şi diversitate de studii, afirmarea mai multor puncte
de vedere asupra aceleiaşi probleme, numeroase experimentări, toate
acestea constituind izvoare de aJimentare a teoriei şi practicii mili
tare, a doctrinei militare naţionale cu idei, teze, principii, metode
şi procedee pentru ca acţiunea militară să devină din ce în ce mai
eficientă. Experienţa noastră din ultimii ani ne arată că cu cit gîn
direa şi practica militară sînt mai efervescente şi mai active, cu atit
elaborările doctrinare sînt mai dinamice, mai eficiente şi mai anco
rate în contemporaneitate.
Pornind de la aceste considerente lucrarea de faţă îşi propune
să analizeze în principal elementele specifice luptei armate în răz
boiul întregului popor, să consemneze ll.lilele reguli, principii. norme
de acţiune statuate în gîndirea şi practica noastră militară şi tot
odată să ridke în atenţia cititorului şi să supună dezbaterii unele
puncte de vedere asupra citorva aspecte în care se pot prefigura şi
alte soluţii decit cele în prezent acceptate.
Avînd în vedere că, în aceşti ani, şi în armata noastră, conform
uzanţelor de a se reedita periodic regulamentele militare, se desfă
şoară un vast proces de elaborare şi experimentare a noii generaţii
de regulamente, prezenta lucrare, alături de publicistica militară şi
de alte măsuri luate în acest scop, este menită ca, prin reflecţiile şi
dezbaterile pe care le va genera, să aducă o contribuţie la stimularea
gîndirii noastre militare, ila sedimentarea concluziilor ce se desprind
din experienţa acumulată.
In atenţia acestei lucrări stă şi dezideratul de a oferi cetăţe
nilor ţării - care potrivit legii apărării au dreptul şi obligaţia de
a se pregăti pentru a putea îndeplini misiuni de luptă determinate
de necesitatea apărării ţării - un material documentar a cărui lec

tură să contribuie Ia întregirea cunoştinţelor din acest domeniu.
Analizînd tematica acestei lucrări - tematică extrem de \·astă
ţrin conţinutul său - autorii şi-au impus cîteva limitări şi anume :
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- să localizeze fenomenul analizat în mod exclusiv la

condiţiile

ţării noastre, evidenţiindu-se rolul şi fizionomia luptei armate în ca

drul concepţiei româneşti de apărare a ţării printr-un război al între
gului popor. Consideraţiile asupra unor teze şi concepţii aparţinînd
altor doctrine militare au fost făcute numai în măsura în care ele
au permis să se pună mai bine în lumină propriul punct de vedere ;
- să limiteze la maximum aria exemplului istoric şi să folo
sească spaţiul editorial pentru relevarea soluţiilor pe care le impun
actualele concepţii şi posibilităţi ale ţării noastre ;
- s-a avut în vedere ideea că orice luptă armată - care anga
jează un grup de oameni - este o cioonire armată la care participă
forţe terestre, aviaţia şi, pe litoral, marina mimară ; lupta armată
în fiecare din aceste medii îşi are .propriile reguli şi principii, pro
priile tactici şi tehnici, propria fizionomie. In cele ce urmează se
\·or aborda numai aspectele : 1. pe care autorii le-au considerat că
sînt esenţiale ; 2. cele legate de lupta trupelor de uscat şi a forma
ţiunilor popuJare de apărare, luptele din acest mediu prefigurîndu-se
a avea cea mai mare pondere în războiul popular de apărare.,
In vederea realizării celor propuse succesiunea analizei ar fi
putut urma diferite căi, în funcţie de criteriile alese pentru a pune
în lumină unul sau altul dintre numeroasele aspecte ale acestui
fenomen extrem de complex. Din multitudinea de posibilităţi exis
tente s-a ales soluţia de a se analiza lupta armată astfel incit :
- să se poată diseca fenomenul luptă armată „pe fragmente".
păstrîndu-se pe cit posibil unitatea organică a fiecăruia dintre ele
mentele sale componente;
- să se selecţioneze, din multitudinea elementelor şi caracte
risticilor care, însumate, compun lupta armată, acelea care sînt
definitorii pentru războiul întregului popor şi care au un caracter
general şi obligatoriu ;
- să se aleagă o schemă de tratare pe baza unui model logic
al luptei armate, privită ca un sistem format din cîteva elemente
definitorii şi anume; elementul director-politic şi influenţa lui
asupra luptei armate : componenta materială a luptei armate (forţele
şi mijloacele angajate) ; componenta conceptuală a luptei armate
(fizionomia, principiile, formele şi procedeele de luptă) ; cadrul geo
temporal în oare se desfăşoară orice luptă (spaţiul şi timpul).
Selecţionarea acestor probleme ce vor fi supuse analizei şi suc
cesiunea tratării lor au fost determinate de raţiunile expuse mai
jos.
·

1. După cum este cunoscut, dintre numeroşii factori şi con
diţii care îşi exercită influenţa asupra bazei materiale, scopurilor,
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fizionomiei şi altor aspecte esenţiale ale luptei armate, într-un prim
plan se situează factorul politic. Ca urmare, întreaga analiză care se
dectuează se găseşte sub influenţa orientărilor generale ale poli
ticii de apărare promov:ate de partidul şi statul nostru, a rolului
pe care politica de apărare îl rezerYă luptei armate în ansamblul
tuturor mijloacelor şi modalităţilor de care dispune statul pentru
a le opune unei eventuale agresiuni. Aceste dependenţe şi analiza
lor sînt grupate în capitolul întîi al lucrării.
2. Pentru a avea loc o luptă armată sînt necesare două părţi
(state la nivel război, grupări de forţe de importanţă strategică,
operntivă, tactică sau indivizi) care să se găsească in relaţii de tip
conflictual (antagonism ce se caută a fi rezolvat prin mijloacele
forţei armate). Aceste relaţii capătă diferite genuri de materializări,
printre care sînt de remarcat scopurile opuse pe care le au fiecare
dintre cele două părţi şi folosirea forţei în vederea atingerii obiec
tivelor fixate. ln situaţii de luptă relaţiile de tip conf.lictual se mani
festă pe două planuri. Pe plan material în ciocni.rea armată dintre
sistemele militare (sau a unor părţi din ele) ale statelor (grupărilor)
angajate în conflict. Pe plan conceptual în ciocnirea de interese,
concepţii, idei, opţiuni etc., care generează anumite comportamente
(ofensivă, defensivă) şi gradaţii de intensitate atitudinale ; în războ
iul întregului popor, dîrzenie, curaj, dorinţa şi încrederea în victo
rie etc. atît la nivelul poporului cît şi al forţelor armate.
Din aceste premise sumare se poate afirma că lupta armată
este în esenţă un anumit tip de relaţie între două părţi beligerante.
Este evident că analiza acestei relaţii presupune studierea (simul
tană sau succesivă) a celor două componente fundamentale din cioc
nirea cărora ia naştere actul luptei armate - forţele proprii şi cele
ale adversarului -, precum şi a raporturilor în care se găsesc ele
în fiecare situaţie. Cunoaşterea cit mai completă a situaţiei şi pla
nurilor forţelor proprii, precum şi a situaţiei şi intenţiilor adversa
rului oferă premisele schiţării unui tablou realist al fizionomiei ori
cărei acţiuni de luptă şi posibiHtatea explicării cauzelor succeselor
sau insucceselor obţinute. Orice analiză uni,J:aterală a luptei armate,
care nu ţine seama de situaţia şi de posibilităţile proprii şi de cele
ale adversarului - deci de cele două componente obligatorii pentru
a avea loc o luptă - nu poate duce la concluzii viabile.·
Din cele de mai sus rezultă că orice analiză teoretică a unei
lupte armate presupune studierea comportamentului fiecăreia din
tre cele două părţi angajate în conflict. In practică însă aceste ana
lize se efectuează din punctul de vedere al uneia dintre părţi (trupele
proprii), ţinîndu-se seama de intenţiile şi reacţiile probabi.le ale ad
versarului. Aceasta deoarece scopul oricărei lupte armate vizează
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infrîngerea părţii adverse şi, ca urmare, pentru atingerea acestui
scop se caută folosirea celor mai indicate fo1me şi procedee de ac
ţiune pentru trupele proprii. De aceea, lucrările consacrate luptei
armate urmează de fapt o metodo.Iogie care pune în lumină formele,
procedeele şi modalităţile de acţiune ale trupelor proprii pentru a
obţine succesul, în funcţie de variantele posibile de reacţie ale părţii
adverse. Şi în lucrarea de faţă autorii s-au situat pe poziţia intere
selor forţelor proprii, întreaga ana.liză vizînd modalităţile de obţi
nere a succesului într-o luptă în care este dominant modelul : po
porul înarmat inclusiv forţele
sale armate împotriva armatei
agresorului. In ideea de mai sus, în lucrare nu a fost destinat un
capitol special studierii relaţiilor dintre adversari, acestea fiind ana
lizate pe parcursul întregii lucrări, în cadrul diferitelor elemente
componente ale luptei armate. Ca mmare, aspectele care rezultă din
analiza luptei armate privită ca relaţie între părţile beligerante nu
sînt grupate într-un anumit loc ci sînt integrate în ansamblul lu
crării.

3. Ca şi orice alt fenomen social

lupta armată îşi are propria

sa componentă materială.

Componenta materială a luptei armate este prezentată în lite
ratura politico-militară din diferite puncte de vedere.
Unele din ele conturează o viziune extensivă, identificînd baza
materială a luptei armate cu baza materială a întregii societăţi şi
cu factorii materiali oare determină succesul în război. De regulă,
aceste prezentări extind analiza pînă la nivelul potenţialului de
război care este conceput ca o sumă de potenţiale ce concură la
realizarea puterii militare a statului (demografic, economic, mHitar
etc.). Fiecare dintre aceste potenţiale îşi exercită inf,luenţa sa ne
mijlocită asupra luptei armate prin elementele materiale de resort
pe care Je furnizează pentru crearea, întreţinerea şi acţionarea for
ţei militare a statu�ui.
Alte puncte de vedere restrîng elementele materiale ale luptei
armate la componentele fundamentale care intră în conceptul de
forţă armată. Potrivit acestora componentele materiale ale luptei
armate sînt formate din :
- oameni, ca luptători care dispun de forţă fizică, însuşiri mo
rale şi de luptă. Acest element se manifestă în luptă atît prin can
titate (număr), cit şi prin calitate (trăsături morale şi de luptă) ;
- armament, mijloace de luptă, subzistenţe, carburanţi şi alte
materiale necesare pentru a amplifica forţa fizică a omului şi prin
intermediul cărom luptătorul îşi exercită acţiunea distructiivă asu
pm adversarului. Şi acest element material, prezent în orice luptă
armată, îşi exercită influenţa asupra desfăşurării ei prin cantitate
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şi calitate, prin concepţia potrivit căreia omul foloseşte armamentul
ca pe un auxiliar a[ său fo acţiunea de înfringere a adversarului ;
- structuri organizatorice, care grupează oamenii şi armamen
tul în diviziuni funcţionale cu destinaţii diferite, astfel încît să se
reunească cît mai eficient şi să se completeze şi amplifice capaci
tăţile omului cu performanţele armamentului.
Este evident că dacă .războiul în ansamblul său este influenţat
de întreaga bază materială a societăţii, lupta armată - ca o parte
a războiului - este influenţată doar de acea cotă din resurse pe
care societatea le destină în vederea creării şi utilizării mijloacelor
forţei armate. Plecînd de la acest punct de vedere şi subliniind că
puterea forţelor şi mijloacelor destinate luptei armate depinde în
mod indirect de baza materială a întregii societăţi, şi în mod direct
de cantitatea şi calitatea resurselor pe care statul le destină pentru
crearea forţei armate, în capitolul 2 se analizează această compo
nentă a luptei armate, priYită sub aspectul dezideratelor impuse de
înfruntarea unui agresor puternic înzestrat tehnic şi superior numeri
ceşte în forţe armate.

4. Dar lupta armată nu a fost şi nu este o înfruntare spontană
şi anarhică de forţe adverse. Angajarea unor mase mari de oameni,
a.rmament şi materiale de război, conducerea şi asigurarea lor multi
laterală cu cele necesare luptei impun existenţa unor concepţii refe
ritoare la fizionomia generală a luptei armate, la principiile generale
care stau la baza organizării şi ducerii acţiunilor de luptă, formele
şi procedeele de luptă. Aceste probleme sint analizate în capitolele
3, 4 şi 5.

5. Desigur că lupta annaiă se duce într-un anumit spaţiu (me
diu geografic) şi are o anumită durată . Intercondiţionările dintre
lupta armată şi elementele cadrului natural în care se desfăşoară
(spaţiul şi timpul) sînt analizate în capitoJul 6.
1.2. Corelaţii generale între politică şi lupta armată
Corelaţii în ierarhia : poltică, politică de apărare, poli
tică militară, doctrină militară şi lupta armată.

Intre politica statului şi lupta armată există o multitudine de
corelaţii. Ele sint generate de puternicele influenţe modelatoare pe
"
care le exercită politica asupra tuturor domeniHor vieţii sociale.
Caracteristicile politicii se transmit către lupta armată (ca unul
dintre mijloacele la dispoziţia politicii) prin intermediul treptelor
intermediare care leagă politica de lupta armată şi care sînt for-
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mate din : politica de apărare, politica militară şi doctrina militară.
Existenţa acestei articulaţii determină ca influenţele respective să
se exercite în două feluri.
In primul rînd se remarcă existenţa unor determinări care au
un caracter general, indirect şi n eaparent. Ele sînt generate de in
fluenţele pe care le exercită orientările şi nuanţele generale ale poli
ticii statului, care se transmit şi în orientările şi nuanţele generale
ale doctrinei militare. Acestea sint cuprinse în politica României
socialiste de construire în ritm intens a societăţii socialiste multi
lateral dezovltate şi de asigurare a unui olimat de securitate şi cola
borare internaţională. Orientările .respective imprimă doctrinei noas
tre militare un profund caracter defensiv şi destină luptei armate
in mod exclusiv rolul unei acţiuni armate de răspuns la o even
tuală agresiune împotriva ţării noastre.
Cel de al doilea fel de determinări au un caracter direct, ne
mijlocit şi concret şi ele se exercită de către politica de apărare.
Politica de apărare este un concept folosit în prezent de tot
mai multe ţări, dar conţinutului acestuia nu i se acordă întotdeauna
şi peste tot aceeaşi accepţie. Concludent în acest sens este şi faptul
că numeroase cercuri pol itice care promovează o politică de forţă,
de tip colonialist sau neocolonialist îşi intitulează această politică
ca fiind de apărare., Denumirea respectivă este folosită în acest caz
cu scopul de a abate atenţia maselor populare şi de a masca ţelu
rile politicii agresiYe, expansioniste ale cercurilor conducătoare.
In ţara noastră există o concordanţă deplină între conţinutul şi
denumirea politicii de apărare.

Politica de apărare este o compo
nentă inseparabilă a politicii generale a statulu i nostru, care in
clude în aria sa de preocupări totalitatea concepţiilor, măsurilor şi
acţiunilor menite să asigure securitatea naţională într-un cadru de
securitate internaţională, să prevină declanşarea unei agresiuni îm
potriva ţării noastre, iar în cazul cînd aceasta s-a produs, să diri
jeze toate e.forturile poporului de natură politică, militară, econo
mică, psihologică etc. în vederea înfrîngerii agresiunii. Politica de
apărare îşi materializează concepţiile şi opţiunile - la nivel sta
tal - în doctrina apărării naţionale.
O parte a politicii de apărare o

constituie politica militară.
definirea atitudinii, elabora
rea concepţiei şi luarea măsurilor de pregătire şi folosire a instru
mentelor de forţă armată ale statului.

In

aria

sa

de

preocupări

intră

Finalizarea preocupărilor politicii militare - a cărei elaborare
este o atribuţie a partidului - în soluţii, teze, concepţii, norme,
reglementări referitoare la modul de pregătire şi de acţiune a ins-
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trumentelor forţei armate - a căror elaborare constitui e o atribuţie

a statului - formează obiectul şi conţinutul

doctrinei militare.

Cu cît elaborările din domeniul politicii militare sînt mai com
plexe, cu atît aceasta îşi exercită mai activ rolul director asupra
doctrinei militare, furnizindu-i aiît orientările fundamentale necesare
cit şi soluţiile generale de constituire şi funcţionare a propriului
sistem militar. Aceasta constituie totodată o premisă obligatorie pen
tru realizarea unei concordanţe intime între orientările politicii sta
tului, ale politicii de apărare, politicii militare şi doctrinei militare.
Multe dintre problemele care intră în conţinutul preocupărilor
politicii de apărare, a politicii militare şi a doctrinei militare se
5uprapun şi se identifică atît de mult încît în unele zone ele nu pot
fi separate de o manieră distinctă.
Probleme de genul : dacă vom lupta ? în ce situaţii ? împotriva
cui ? în ce scop ? cu ce mijloace ? cînd şi cum '! şi variantele de
soluţii pregătite pentru rezolvarea lor, deşi sint de natură să fixeze
principalele jaloane care definesc fizionomia luptei armate, depăşesc
totuşi graniţele acesteia. Ele vizează de fo.pt securitatea naţională,
interesele întregii societăţi şi, la nivel conceptual şi decizional fac
parte simultan din însuşi conţinutul politicii statului, a politicii de
apărare, a politicii militare şi doctrinei militJare. Dar la fiecare dintre
aceste niveluri ierarhice problematica respectivă, păstrîndu-şi unita
tea de orientare, capătă nuanţe specifice de concretizare în funcţie
de caracterul nivelului respectiv.
In completarea celor de mai sus vom reliefa doar cîteva dintre
preocupările partidului şi statului nostru care relevă că problema
tica generală

a

luptei armate la nivelul cel mai general intră în

aria deciziei politice. Astfel, sînt cunoscute prevederile constituţio
nale şi ale legii apărării, precum şi preocupările şi numeroasele
indicaţii ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu pentru a preciza condi
ţiile în care statul şi armata noastră ar trece de la starea de pace
la cea de război şi la modalităţile în care se va duce războiul de apă
rare. In aceste indicaţii şi teze se găsesc exprimate principalele orien
tări ale politicii statului nostru referitoare la acţiunea forţelor şi
mijloacelor de care dispunem în lupta împotriva oricărui agresor,
la rolul armamentului în luptă, la importanţa mijloacelor clasice de
luptă, la rolul hotărîtor al omului în luptă, la tăr1a armatei, care
rezidă în fuziunea ei organică cu poporul, la necesitatea participării
la lupta de apărare nu numai a armatei, ci a întregului popor, la
corelaţia existentă între nivelul pregătirii de luptă şi politice şi ca
pacitatea combativă a annatei, la importanţa pe care o are capa
citatea trupelor de a-şi apăria propriul teritoriu, la conducerea uni-
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tară a războiului de către comandamentul suprem naţional, la pre
zenţa în conţinutul oricărui act de conducere militară a celor două
laturi inseparabile - politică şi militară. In acelaşi plan se înscrie
şi faptul că în ţara noastră, trecerea la starea de război (de luptă)
este hotărîtă numai de către Marea Adunare Naţională, iar în caz de
urgenţă, de Consiliul de Stat 1 .
Analiza pe care o efectuăm pune în evidenţă şi alte incidenţe
ale politicii asupra luptei armate. Fiind una dintre manifestările prin
cipale ale războiului, lupta armată ocupă un loc central în cadrul
acestuia şi materializează, în modalităţi diferite, concepţia întrebuin
ţării mijloacelor de forţă de către stat şi modul lor de acţiune. In
esenţă, întreaga pregătire a statului . pentru a face faţă unor si
tuaţii conflictuale se concretizează în direcţia pregătirii mijloacelor
materiale şi umane pentru a-l înfrînge pe adversar prin toate
mijloaceile şi în mod deosebit pentru a riposta prin luptă armată
la orice acţiune în forţă a agresorului. Aşadar, ca acţiune şi scop
lupta armată este una dintre finalizările 2 funcţionalităţii întregului
sistem militar al statului (scopuri, misiuni,

organizare, mobilizare,

înarmare,

evident caracteristicile

instruire

etc.), căpătînd în mod

sistemului politico-militar respectiv .
Dependenţa conţinutului luptei armate de un anumit sistem po
litico-militar explică particularităţile şi nuanţele diferite existente
în orientările teoretice şi practice care stau la baza modului în care
fiecare stat preconizează să-şi folosească forţa armată în lupta cu
adversa!'ul. Cele de mai sus sînt de natură să pună mai evident în

lumină existenţa unor corelaţii strînse între acţiunea militară şi
cea politică. In aceste corelaţii se evidenţiază că lupta armată re
prezintă modul de acţiune a unuia dintre instrwnentele politicii
- fotia armată - în vederea realizării scopurilor pe oare politica
nu le..:a putut atinge folosind mijloacele sa,l e paşnice. De aici rezultă
că dimensionarea şi esenţa mijloacelor de forţă pe care le va folosi
statul în război şi modalităţile lor de acţiune sînt atribute ale poli

ticii statului.
Pe baza celor de mai sus se poate conchide că problematica gene
rală a luptei armate are nu numai un caracter tehnic, care ţine de
„meseria armelor", ci şi unul de mare profunzime politică, în ca.re
se reflectă interesele (politica) şi posibilităţile (potenţialul) întregii
societăţi.
1

Constituţia Republicii Socialiste România, art. 43, 64.
Sistemul militar statal îşi poate finaliza existenţa şi prin acţiunea
de descurajare a agresorului.
2
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Reliefînd corelaţiile existente între politica militară şi concep
ţia generală asupra luptei armate apare necesitatea ca analiza aces
tei problematici să fie înscrisă într-un cadru de referinţă al cărui
canevas să-l constituie principalele caracteristici ale politicii de apă
rare a statului nostru şi influenţele pe care ea le exercită asupra
conţinutului şi fizionomiei luptei armate.

1.3. Orientări generale ale politicii de apărare
Factorii externi de risc. Legătura dintre naţional şi in
ternaţional în politica de apărare. Orientlrile privind secu
ritatea lnternaţlonall (atitudinea faţl de rlzbol, securitatea
şi cooperarea în Europa, dezarmare şi dezangajare mili
tari, desfiinţarea blocurilor militare). Orientiri privind
intirirea capacităţii de apărare
a ţlrii (componentele
materiale ale aplrării ; sistemul de teze, principii şi reglementiri)

Conceptwl românesc de apărare naţională îşi are originea în tra
diţiile luptelor de apărare duse de poporul nostru in îndelungata sa
istorie pentru existenţă niaţională şi statală, pentru dezvoltarea li
beră, de sine stătătoare. El şi-a îmbogăţit conţinutul şi şi-a redefi
nit orientările în procesul revoluţionar al cuceririi puterii politice
de către clasa muncitoare şi de trecere la făurirea societăţii socia
liste, cristalizîndu-5e şi perfecţionîndu-se pe măsura realizări'1or ma
teriale şi spiirituale ale societăţii noastre socialiste în continuă dez
voltare.
Politica apărării naţionale este o componentă inseparabilă a po
liticii interne şi externe a statului nostru. Pe plan intern este carac
teristică orientarea spre construirea susţinută a societăţii socialiste
multnateral dezvoltate şi înaintare a ţării spre comunism ; această
politică impune prestarea unor eforturi materiale uriaşe, dirijarea
resurselor .ţării în direcţia realizării acestui ţel social-politic fun
damental. Core5punzător efortului paşnic constructiv intern, în rela
ţiHe internaţionale partidul şi statul nostru promovează cu consec
venţă o politică de securitate, pace şi prietenie între popoare. Aceste
două laturi funcţionale .ale statului nostru, atît în prezent cit şi în
perspectiva următorilor

20-25

de ani, au fost înscrise în Programul

Partidului Comunist Român în care se arată că „! .

/

..

în perioo.da

făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi a trecerii spre
comunism, statul <ire de îndeplinit un rol important în organizarea
întregii activităţi economico-sociale. Totodată, ţinînd seama de con
diţiile internaţionale, de faptul

că în lume există încă ţări
28
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cu

orin-

duiri sociale diferite, statului îi revin sarcini importante în apărarea
cuceririlor revoluţionare, a independenţei s.i suveranităţii patriei" 3.
Din cele două orientări fundamentale ale politicii promovate de
statul nostru se degajă esenţa politicii de apărare naţională, care
include alegerea căilor şi mijloacelor capabile să asigure, în condiţii
de maximă eficienţă, securitatea statului român, a căii socialiste de
dezvoltare alese de poporul nostru, precum şi a cadrului legitim de
dezvoltare liberă, independentă şi suverană.
Realismul politicii României socialiste în toate domeniile a
determinat ca şi în cel al apărădi să fie alese orientările spre acele
soluţii care sînt dimensionate potrivit intereselor poporului şi sta
tului nostru, posibilităţilor sale, cauzei socialismului, destinderii şi
securităţii.
Plecînd de la complexitatea conflictelor armate în epoca con
temporană, de la profundele şi multiplele legături cauwle dintre
viaţa internă a statelor şi relaţiile internaţionale care preced sau
însoţesc conflictele, de la dinamica acesto.r relaţii, politica apărării
naţionale ia în considerare toate aceste dependinţe, înmănunchind
în mod coerent, unitar şi consecvent soluţiile menite să ducă la rea
lizarea securităţii inte.rnaţionale, în strînsă legătură cu cele care
vizează nemijlocit securitatea statului nostru.
In elaborarea acestei politici ţara noastră ţine seama că reali
tăţile lumii contemporane consemnează afirmarea tot mai puternică
a forţelor sociale care militează pentru pace, pe ntru destindere în
relaţiile internaţiona.Je. Totodată, aceste realităţi fac simţită existenţa
unor numeroşi factori perturbatori ai situaţiei internaţionale, a unor
forţe capabile să declanşeze noi focaTe de război.
Referindu-se la aceşti factori de risc caire pot oricînd rupe sta
bilitatea internaţională, la sursele care pot genera focare de agresiune
şi războaie, preşedinte�e Nicolae Ceauşescu arată că „ln lume sînt
încă multe probleme de soluţionat, mai există încă zone de încor
dare, conflicte care pot duce la ciocniri militare, la războaie cu con
secinţe grave pentru întreaga omenire. Mai sint încă forţe imperia
liste, reacţionare, ca.re nu au renunţat la vechea politică. De aceea
trebuie să spunem deschis că atîta timp cît vor exista politica im
peri·alistă, colonialistă şi neocoloniaHstă, forţe reacţionare, în lume
se va menţine şi pericolul unor războaie, inclusiv al unui război
mondial" 4•
3

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, Editura politică,

Bucureşti, 1975, p. 683.
·1 Ibidem, p. 24.
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Existenţa unor surse de pericole generate de factorii agres1v1
externi, care pot leza la un moment dat direct sau indirect secu'Pita
tea ţării noastre, a determinat necesitatea elaborării unei politici
proprii de apărare. Această necesitate a fost consemnată în Progra
mul Partidului Comunftit Român, în care se arată că partidul nos
tru acordă şi va acorda toată atenţta întărkii capacităţii de apărare
a patriei, participării întregului popor la apărarea cuceririlor revo
luţionare, a independenţei şi suveranităţii ţării 5•
CoreJat cu măsurile ce se impun pe plan intern în vederea întă
ririi capacităţii de apărare a ţării, partidul şi statul nostru desfăşoară
o vastă activitate menită să asigure stabiilitatea şi securitatea inter
naţională. Legătura şi unitatea dintre securitatea naţională şi cea
i ntemaţională au fost subliniate de preşedintele Nicolae Ceauşescu
care arăta că, pentru a nu fi surprinşi, partidul şi statul nostru urmă
resc cu vigilenţă evenimentele şi, concomitent cu măsurHe menite
să ducă la întărirea capacităţii de apărare a ţării, promovează .„/ ... / o
politică intern:aţiona1ă activă pentru 'Înfăptuirea în viaţă a docu
mentelor semnate la Helsinki, pentru dezangajare miHtară în Europa,
pentru dezarmare, pentru soluţionarea complexelor probleme eco
nomice, pentru înfăptuirea noii ordini economice internaţionale şi,
totodată, pentru lichidarea pe calea tratativelor a tuturor focarelor
de încordare şi conflicte" 6, pentru asigurarea triumfului politicii de
pace şi coliaborare în lume.
Desigur că în prezent problemele militare nu pot fi rupte de
cele politice şi sociale. La realizarea climatului de destindere şi secu
ritate contribuie în mare măsură relaţiile economice şi comerciale,
culturale, ştiinţifice, larga cooperare şi colaborare internaţională, li
chidarea subdezvoltării, a împărţi,rii lumii în ţări bogate şi ţări
sărace, participarea la ·Viaţa internaţională a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea şi de orînduirea lor socială, excluderea din rela
ţiile interstatale a forţei şi ameninţării cu forţa, respectarea princi
piiilor deplinei egalităţi în drepturi, independenţei şi suveranităţii
naţionale, neamestecului în treburile interne ale altor state. In spi
ritul acestor teze şi principii acţionează cu consecvenţă politica ex
ternă a României socialiste. Intreaga activitate internaţională pro
movată de partidul şi statul nostru este menită să creeze condiţii
favorabile pentru dezvoltarea ţării, să ducă la instaurarea unui cli
mat nou de securitate în relaţiile internaţionale, la crearea cadrului
5

6

Ibidem, p. 689.
Nicolae Ceauşescu, op. cit., \'ol. 12, p. 266.
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internaţional care să favorizeze manifestarea plenară a efortului in
tern de apărare în caz de necesitate.
*

Dintre aceste orientări ale politicii de apărare, cele care au
o influenţă mai accentuată asupra coordonatelor doctrinare referi
toare la lupta armată sînt cele care definesc atitudinea partidului
şi statului nostru faţă de război, faţă de securitatea europeană,
faţă de imperativul dezarmării şi dezangajării militare, faţă de
existenţa blocurilor militare opuse.
Atitudinea faţă de război derivă din însăşi esenţa statului socia
list român care militează pentru eliminarea războiului din viaţa
societăţii, pentru rezolvarea oricăror conflicte prin mijloace poli
tice, paşnice, pentru stingerea conflictelor active în curs de
desfăşurare şi reglementarea lor pe calea adoptării unor soluţii
politice. Această poziţie fundamentală este cu claritate subliniată
în Programul Partidului Comunist Român în care se arată că „/ . /
socialismul şi pacea sînt indisolubil 1legate într-o unitate dialectică.
Concentrarea tuturor eforturilor şi resurselor societăţii pentru edi
ficarea socialismului şi comunismului impune în mod obiectiv asi
gurarea unor condiţii de pace. Prin însăşi natura orînduirii sale, prin
concepţia sa generală, ideologică şi politică, socialismul aspiră in
mod vital spre pace şi colaborare intre naţiuni. De aceea, lupta
pentru pace reprezintă unul din obiectivele fundamentale ale ţă
rilor care edifică societatea socialistă - deci şi al României -,
ale forţelor socialismului pe plan mondial" 7•
Militînd pentru eliminarea războiului din viaţa societăţii şi
ţinînd seama de existenţa surselor de încordare şi conflicte,
ţara noastră recunoaşte totodată dreptul sacru al tuturor ţărilor
la libertate şi suveranitate, dreptul lor legitim de a se apăra cu
toate mijloacele, inclusiv cele militare, împotriva oricăror încălcări
ale acestui drept s.
Corespunzător acestei opţiuni ideologice şi politice, România
:>ocialistă nu urmăreşte şi nu va urmări niciodată ţeluri agresive
împotriva vreunui stat. Ea prevede posibilitatea angajării sale în
ră:zJboi numai în situaţia cînd ar fi atacată, cînd războiul i-ar fi
impus de necesitatea apărării drepturilor sale fundamentale, de
îndeplinirea angajamentelor pe care şi le-a asumat prin tratate bi
..

7

Congresul al XI-iea al Partidului Comunist Român, op. cit., p. 739-740.
8 Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 7, p. 585.
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şi multilaterale. In acest sens Constituţia ţării prevede că „/ ... / sta
rea de război poate fi declarată numai în cazul unei agresiuni ar
mate împotriva Republicii Socialiste România sau împotriva unui
alt stut faţă de care avem obligaţii de apărare mutuală asumate prin
tratate internaţionale, dacă s-a produs situaţia pentru care obliga
ţia de declairare a stării de război este statornicită" 9. Acest război va
fi un război drept, de apărare, dus de întregul nostru popor, care
va folosi toate mijloacele de luptă politică, ideologică, economică,
militară etc. în vederea apărării patriei socialiste, a independenţei
şi suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale 10.
Potrivit acestei concepţii, întregul efort de apărare al statului
nostru are un caracter exclusiv defensiv începînd cu cantitatea
şi natura forţelor şi mijloacelor pregătite pentru apărare şi pînă
la sistemul de concepţii referitoare la angajarea acestor forţe şi
mijloace pentru respingerea oricărei agresiuni îndreptate împotriva
Republicii Socialiste România. De aici rezultă că politica de apă
rare nu prevede folosirea forţei decît în situaţiile impuse d e starea
de război în care s-ar găsi ţara în urma unei agresiuni. Această
opţiune politică localizează lupta armată pe teritoriul naţional, iar
scopurile ei finalizatoare cele mai generale sînt determinate de atin
gerea obiectivelor politice ale apărării naţionale : apărarea suve
ranităţii, independeţei naţionale, unităţii şi integrităţii teritoriale,
cuceririlor socialismului în ţara noastră. In acest fel se realizează
convergenţa scopurilor politice ale apărării naţionale (prevenirea şi
respingerea unei eventuale agresiuni, folosind toate mijloacele de
acţiune aile statului) şi ale ceilor realizate prin lupta armată (în
frîngerea grupării de invazie), lupta armată fiind o modaHtate spe
cifică de acţiune - prin forţa armată - a sistemului apărării
naţionale în cazul unei agresiuni armate împotriva ţării noastre.
In cadrul acţiunilor menite să elimine războiul din viaţa socie
tăţii un loc important este rezervat securităţii şi cooperării ţărilor
europene.
Situată pe acest continent, România este interesată nemijlocit
ca în această zonă a lumii să fie create condiţiile necesare atît
pentru propria securitate cit şi pentru securitatea tuturor ţărilor
europene. Realizarea securităţii europene se impune cu atît mai
mult cu cit Europa, ipă.5trînd secheleile celui de-al doilea război mon
dial şi ale războiului rece din deceniile 50-60, este zona geografică
9 Constituţia Republicii Socialiste România, art. 43, al. 22.

10

Detalii asupra războiului întregului popor în lucrarea Apărarea
naţională a României socialiste, cauză şi operă a întregului nostru popor,
Editura Militară, Bucureşti, 1!)74, cap. 3 -7.
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cu cea mai complexă situaţie politico-militară. După cum se ştie,
în Europa se află cele mai mari concentrări de forţe armate şi
armamente care însumează peste 8 milioane de oameni, peste 45 OOO
de tancuri, peste 1 5 OOO de avioane de luptă şi peste 1 0 OOO încăr
cături nucleare tactice, ceea ce reprezintă o forţă de distrugere fără
precedent în istoria omenirii 11.
Aceste grupări de forţe aparţin celor două blocuri militare
opuse (Pactul NATO şi Tratatul de la Varşovia), fapt care măreşte
probabilitatea unor conflicte armate.
Ţinînd seama de aceste realităţi, politica de apărare a statului
nostru a fost orientată cu consecvenţă spre lichidarea stării de
lucruri existente, pentru asigurarea securităţii şi păcii tuturor
statelor europene.
Atît în relaţiile bilaterale, cît şi în cadrul Conferinţei general
europene pentru securitate şi cooperare, ţara noastră şi-a adus şi
îşi aduce o contribuţie activă la elaborarea şi aplicarea Actului
final al conferinţei (august 1 975, Helsinki), la conferinţa de l a
Belgrad, la tratativele care urmează în vederea aplicării acestui
program.
Totodată însă situaţia militară existentă în Europa nu poate
să nu influenţeze soluţiile de apărare naţională. Chiar şi o sumară
analiză a naturii şi tăriei grupărilor de forţe existente în această
zonă geogrnfică, a gradului lor de înzestrare şi tehnicizare eviden
ţiază că fizionomia unui confilict armat local sau general în Europa
va fi determinată de folosirea în masă a mijloacelor celor mai mo
derne de luptă (tancuri şi transportoare blindate, aviaţie, rachete,
trupe aeropurtate, forţe militare navale etc.) în special de către ţă
rile care dispun de armament modern în cantităţi mari.
Ca urmare, şi forţele de apărare ale statului nostru în proce
sul formării, organizării, dotării şi instruirii sînt dimensionate şi
adaptate cerinţelor impuse de lupta modernă dusă î ntr-un război de
apărare, păstrînd însă proporţiile şi natura care rezultă din posibili
tăţile de care dispunem.
Uneori se exprimă opinii că într-un război al întregului nostru
popor pot fi predominante mij.Joacele, formele, procedee1le şi princi
piile de luptă specifice războiului de guerilă. Desigur că acestea
pot avea o utilizare şi frecvenţă mare în acele spaţii unde inamicul
şi-a impus superioritatea în forţe armate, în zonele ocupate temporar
de agresor în care principala modalitate de acţiune este rezistenţa
populară. Dar, în ansamblul războiului de apărare - dată fiind
situaţia generală militară din Europa - caracterul luptei armate
11

Nicolae Ceauşescu, op. cit., voi. 12, p. 304.
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va îmbrăca trăsăturile luptei moderne. Fără a avea pregătit între
gul sistem militar pentru a face faţă atît cerinţelor impuse de lupta
modernă, cit şi celor caracteristice războiului de guerilă şi acestea
din urmă modelate potrivit noilor mijloace şi posibilităţi - nu este
posibil sâ se obţină victoria împotriva unui agresor care foloseşte
cele mai moderne tactici şi tehnici de luptă. Această cerinţă a
fost subliniată de comandantul nostru suprem care arăta că ,. [ . . . ]
datorită progresului rapid al mijloacelor tehnice de luptă, armata
se transformă şi ea, în mod radical, devine o armată care trebuie să
mînuiască şi să ştie să folosească tehnica şi mijloacele moderne de
luptă. In fond, în aceasta va consta în viitor esenţialul în desfăşu
rarea cu succes a o;ricăror acţiuni de luptă " 1 2•
In concordanţă cu concepţia sa generală de apărare a păcii şi
securităţii, ţara noastră militează pentru înfăptuirea dezarmării şi
dezangajării militare, oprirea cursei înarmărilor, reducerea bugete
telor militare şi alocarea sumelor rămase disponibile pentru lichi
darea subdezvoltării, încetarea producţiei armelor nucleare şi dis
trugerea stocurilor existente, crearea de zone denuclearizate, asu
marea de obligaţii din partea ţărilor posesoare de a nu folosi arma
nucleară împotriva ţărilor care fac parte din zone denuclearizate,
reducerea trupelor, desfiinţarea bazelor militare străine, retrage
rea tuturor trupelor în frontierele naţionale, desfiinţarea blocuri
lor militare, renunţarea la manevre militare, demonstraţii de forţă
sau concentrări de trupe la frontierele altor ţări.
In spiritul acestor orientări ţara noastră menţine un minim
de forţe armate, care au un caracter defensiv atît prin structura
lor organizatorică, prin destinaţia lor funcţională cit şi prin natura
reglementărilor care prevăd folosirea lor în lupta armată exclusiv
în scopuri de apărare a ţări i .
Una dintre realităţile europene este existenţa blocurilor militare.
După cum se ştie, în perioada „războiului rece" şi a posibili
tăţii unei agresiuni imperialiste, în anul 1955, ţara noastră a de
venit membră fondatoare a Tratatului de 1la Varşovi·a, organizaţie
defensivă generată de necesi tatea unor măsuri colective de apărare
împotriva pericolului care plana asupra ţărilor socialiste europene
prin înfiinţarea Pactului Nord-Atlantic.
De atunci şi pînă în zilele noastre în situaţia internaţională
au survenit însă im!Portan.te mutaţii. Printre acestea se înscrie
trecerea de la politica „războiului rece " la o politică de colaborare,
la inaugurarea unui curs nou în relaţiile internaţionale, la un
început de destindere 13. Odată cu aceste mutaţii au dispărut din
12
13

Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 8, p. 523
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, op. cit., p. 24.
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viaţa internaţională multe din cauzele şi suspiciunile care au de
terminat înfiinţarea blocurilor militare.
Pe fondul schimbărilor produse în relaţiile internaţionale, a
cursului nou care îşi face tot mai mult loc în aceste relaţii apare
evident anacronismul blocurilor militare, care reprezintă sechele
moştenite din perioada războiului rece. In contextul acestor realităţi
şi consecventă politicii sale de prietenie şi colaborare cu toate po
poarele lumii, ţara noastră militează pentru lichidarea concomitentă
a Pactului NATO şi a Tratatului de la Varşovia. Această orientare
corespunde însuşi spiritului acestui tratat, care, în articolul 11 stipu
lează că „în cazul cînd în Europa va fi creat un sistem de securitate
colectivă [ ... ], lucru spre care părţile contractante vor tinde neîn
cetat, prezentul Tratat îşi va pierde valabi'litatea în ziua 'intrării în
vigoare a Tratatului General European". 14
Este evident că existenţa blocurilor militare ridică numeroase
probleme politico-militare. Printre acestea, de importanţă majoră sînt
şi cele care se referă la scopurile şi obiectivele politice ale alianţei,
la principiile rnlaţii1lor politico-<Illiilitiare dintre parteneri, la sistemul
de conducere politică a alianţei, la modul de colaborare militară în
anii de pace şi de război, la acţiunile executate în comun de ar
mate aparţinînd mai multor state, la modul de realizare a Coman
damentului militar unificat ş.a.
Desigur că rezolviarea tuturor acestor probleme nu se poate
face decît pe baza principiilor care trebuie să stea la baza relaţiilor
între state suverane şi independente.
Plecînd de la teza socialismului ştiinţific potrivit căreia naţio
nalul şi internaţionalul nu se opun ci se presupun reciproc, şi că
fiecare ţară socialistă are nu numai dreptul, dar şi obligaţia politică
de a contribui la îmbogăţirea fondului general de experienţă şi de
cunoştinţe menite să servească sporirii puterii sale de apărare, pozi
ţia partidului nostru a fost exprimată de secretarul său general,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care arată că atît timp cit va exista Tra
tatul de la Varşovia, şi chiar după desfiinţarea lui, armatele ţărilor
participante dezvoltă colaborarea şi conlucrarea în conformitate cu
principiile care stau la baza relaţiilor dintre ţările socialiste şi cu
tratatele î n vigoare. Potrivit acestora se .„ [ ... ] exclude orice amestec
în ti·eburile interne ale vreunei ţări sau ale vreunei armate care
colaborează în cadrul acestor tratate. Singurul conducător al for
ţelor nonstre armate este partidul, guvernul, comandamentul suprem
naţional. Numai acestea pot da ord'ine armatei noastre şi numai aceste
14

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 21 din 20 iu

lie 1955.
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ordine pot fi executate în Republica Socialistă România ! '" 15. Noi
pornim - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu - de la faptul că
forţa şi tăria oricărei armate populare constau în strînsa ei legătură
cu poporul, în lupta lor comună - şi de aceea, în statul socialist,
probleme.te forţelor armate, ale apărării patriei constituie parte
inseparabilă a construcţiei socialiste. „[ . . . ) de aceea nu se poate
concepe în nici un fel cedarea vreunei părţi, cît de mici, a dreptului
de comandă şi de conducere a forţelor armate de către partid, de
către guvern" 16. In limitele actului de conducere a armatei se în
scrie şi atribuţia organelor de conducere statale de a-şi el,aboira
propria doctrină militară, propriile principii, reguli şi normative
de structurare a puterii militare a statului şi de folosire a ei în
vederea apărării.
Desigur că, făcînd parte din tratate bi şi multilaterale „[ . . ) în
concordanţă cu alianţele pe care le are, România va urmări dez
voltarea colaborării armatei sale cu armatele celorlalte ţări socia
liste, fiind în orice moment gata să-şi îndeplinească obligaţiile ce-i
revin" 17. Promovînd relaţii de colaborare cu armatele tuturor
ţărilor socialiste, statul nostru consideră că „[ . . ) pe lingă toate acti
vităţile şi celelalte forme de colaborare şi de relaţii, contribuţia cea
mai mare pe care noi o putem aduce este, în primul rînd, tocmai
aceea de a ne întări armata şi capacitatea ei de luptă, de a ridica
nivelul politic-ideologic al forţelor noastre armate, deoarece, pînă la
urmă, capacitatea de luptă, atît a armatelor ţărilor participante l a
Tratatul d e l a Varşovia, cit ş i a armatelor tuturor ţărilor socialiste,
constă în puterea şi pregătirea fiecărei armate naţionale, în capaci
tatea ei de a desfăşura cu succes acţiuni de luptă dacă va fi ne
voie" 1 8 .
Ţinînd seama de situaţia militară din Europa şi de poziţia
ţării noastre în conjunctura internaţională teoria şi practica luptei
armate este elaborată avîndu-se în vedere modelul unui agresor
care ar dispune de cele mai moderne mijloace de luptă şi care ar
acţiona în limitele nivelului general atins de teoria şi practica mili
tară a armatelor moderne.
Toate acestea presupun o pocmanentă reevaluare a cunoştin
ţelor din trecut referitoare la tactica şi ţelurile -luptei armate şi
elaborarea unor noi modele de luptă corespunzătoare performan.

.

15
16
17
18

Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 4, p. 601.
Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol 4, p. 602.

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, op. cit., p. 689.

Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 8, p. 525.
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ţelor atinse de armamentele moderne şi a celor ce se proiectează
pentru următorii ani. Avînd în vedere realităţile contemporane
aceste modele pot fi de două tipuri. Unul, în care confruntarea cu
agresorul poa�e avea loc în condiţiile folosirii numai a armamentu
lui clasic (şi neoclasic). Cel de al doilea ia în considerare şi pericolul
folosirii de către agresor a armelor de nimkire în masă, caz în care
lupta armată cu acesta vizează ca obiective suplimentare nimicirea
şi neutralizarea mijloacelor de nimicire în masă ale inamicului şi,
în acelaşi timp, măsuri permanente de protecţie a trupelor şi popu
l aţiei împotriva acestui gen de atacuri.
Totodată, posibilitatea ducerii unor acţiuni de luptă de către
armata noastră în comun cu alte armate prietene presupune cu
noaşterea reciprocă a principalelor orientări ale doctrinelor mili
tare ale statelor cu care avem încheiate acorduri şi tratate ce
cuprind clauze de ajutor reciproc. Aceasta se realizează prin exe
cutarea în comun a unor exerciţii de comandament ipi stat major,
schimburi de materiale documentare, informări reciproce, vizionări
de filme de instrucţie şi alte activităţi menite să ducă la cunoaşte
rea reciprocă a armatelor prietene .
•

Strînsa legătură care există între politica internă şi inter
naţională se manifestă şi în domeniul apărării, prin unitatea, coe
ziunea şi consecvenţa cu care sînt îmbinate laturile internaţională
şi internă ale apărării naţionale.
Potrivit conceptului românesc al apărării naţionale efortul de
construcţ.ie-apărare este unitar şi indivizibil. Toate activităţile de
construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate îmbină în
mod armonios procesul complex al dezvoltării sociale cu cel ce
rezultă din nevoia întăririi capacităţii de apărare a ţării. Această
legătură organică între puterea economică, politică, ştiinţifică, mili
tară, între forţa orînduirii noastre sociale şi de stat şi capacitatea
sa de apărare a fost subliniată de preşedintele Nicolae Ceauşescu
care arăta că „[„.) adevărata capacitate de apărare a patriei stă
în forţa economică şi politică a ţării, în unitatea de nezdruncinat
a întregului nostru popor în j urul partidului" 19.
Potrivit acestei .concepţii, pentru a ilustra şi dimensiona core
laţiile dintre baza materială a societăţii şi puterea ei de apărare
ar fi necesară o largă prezentare a tuturor realizărilor pe plan eco
nomic, social, ştiinţific, demografic, militar şi a influenţelor pe care
19

Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 10, p. 769.
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acestea le exercită asupra concepţiilor şi posibilităţilor tot mai
maTi de a duce lupta de apărare de către statul nostru. Pentru
a preciza însă influenţa politicii de apărare asupra luptei armate
ne vom limita doar la a releva principalele orientări interne ale
politicii de apărare care au -0 legătură mai strînsă cu tematica
în cauză.
In acest scop este de subliniat că politica de apărare promo
vată de partidul şi statul nostru îşi grupează orientările în două
direcţii care au ca efect întărirea capacităţii de apărare a ţării
şi anume :
- crearea şi dezvoltarea unei baze materiale la nivel naţio
nal, precum şi a unui sistem de forţe şi mijloace care c;ă ::i.sigure
atît capacitatea de descurajare cit şi de ripostă core�punzătoare ;
- elaborarea unui sistem complex de concepţii, teze, principii,
norme, reglementări de natură ideologică, politică şi militară *
(teoretice şi practice) pe baza cărora să se structureze, să se pre
gătească şi să acţioneze forţele destinate apărării. Fiind în concor
danţă cu baza materială a societăţii aceste concepţii exercită, la
rîndul lor, o inHuenţă directoare asupra felului în care aceasta este
pregătită şi folosită în scopuri de apărare.
Potrivit legii, pregătirea ţării pentru apărare include pregătirea
economiei, teritoriului şi populaţiei ţării.
Dezvoltarea în ritm susţinut şi pe baze moderne a economiei
naţionale constituie temelia progresului social al întregii societăţi.
Ea exercită o influenţă activă asupra conţinutului concepţiilor şi
asupra posibilităţilor de a realiza o forţă de a părare tot mai pu
ternică.
Dezvoltarea fiecărei ramuri a economiei naţionale, a ştiinţei
şi culturii, creşterea nivelului de trai, material şi spiritual al popo
rului sporesc resursele apărării statului şi le îmbogăţesc gradul
de eficienţă.
Pe baza realizărilor economiei naţionale a fost posibilă crea
rea unei baze materiale şi de cercetare �tiinţifică specializate în
domeniul apărării, realizîndu-se condiţii favorabile pentru a dota
forţele apărării cu armament, muniţii, mijloace de transport şi alte
materiale de război de fabricaţie proprie. Concepţia asigurării cu
mijloace de luptă a forţelor apărării prevede ca acest proces să se
realizeze prin îmbinarea armonioasă şi eficientă a efortului propriu
(care deţine o pondere majoritară) cu achiziţion area din import a
* Se are în vedere întregul complex de probleme ce intră în conţinutul
politicii militare şi doctrinei militare.
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acelor categorii de mijloace a căror producţie nu este posibilă sau
eficientă.
Potrivit legii apărării, în caz de război subordonarea întregului
efort economic nevoilor de apărare este menit să asigure necesi
tăţile armatei şi ale celorlalte componente ale sistemului naţional
de apărare atît în ce priveşte producţia cit şi reparaţiile la arma
ment, muniţii, aparatură, subzistenţe şi alte echipamente de război,
să asigure transporturile militare, legăturile de telecomunicaţie,
spitalizarea şi tratamentul răniţilor şi bolnavilor, precum şi asigu
rarea efortului armat pe toată durata războiului J'ii pe tot teri
toriul ţării.
In concepţia apărării naţionale se prevede că 1lupta armată se
va duce pe teritoriul naţional, apărarea acestuia constituind unul
dintre obiectivele fundamentale ale apărării ţării. In această idee
pregătirea teritoriului pentru apărare este menită să creeze wndi
ţii favorabile pentru dispunerea şi acţiunile strategice (operative
şi tactice) ale grupărilor de forţe, pentru protecţia populaţiei şi a
bunurilor materiale şi culturale, pentru funcţionarea neîntreruptă
a conducerii generale şi locale şi asigurarea tuturor genurilor de
transporturi şi telecomunicaţii. Politica de repartiţie a forţelor de
producţie pe întregul teritoriu, înflorirea economico-socială a tu
turor judeţelor .şi localităţilor, procesul de urbanizare vor avea
ca rezultat atît creşterea calităţii vieţii în · toate zonele geografice
cît şi dezvoltarea unei baze materiale, tehnice, ştiinţifice, precum
· ş i a unor condiţii tot mai favorabile de a duce lupta de apărare
cu eficienţă sporită. Toate acestea accentuează importanţa factorului
teritorial în strategia apărării ţării, a rolului pe care îl joacă folo
sirea avantaj elor terenului ca factor de succes în lupta armată.
Politica de apărare acordă o atenţie deosebită folosirii întregului
potenţial demografic în scopul apărării ţării. Procesul de omoge
nizare socială a populaţiei, de întărire continuă a unităţii moral-po
Mtice :a societăţii, de modelare a conştiinţei şi. de formare a omului
nou, influenţele exercitate de înflorirea ştiinţei, artei, culturii etc,
creează premisele necesare pentru realizarea în fapt a dezidera
tului impus de necesitatea folosirii întregului potenţial demografic
apt de efort militar în misiuni de luptă legate de apărarea patriei .
Din punctul de vedere supus analizei acest efort poate fi evaluat
atit cantitativ (prin numărul de cetăţeni bărbaţi şi femei care pot
fi pregă t i \ i pentru a participa la îndeplinirea unor misiuni de luptă),
cit şi calitativ (prin calităţile morale, tehnice, ştiinţifice, militare
etc. ale cetăţeanului luptător).
39
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Desigur că lupta armată modernă impune un înalt grad de or
ganizare a forţelor, spirit de ordine şi disciplină, structuri precis
ierarhizate şi acţiuni centralizate. Avînd în vedere aceste cerinţe
politica apărării 111a ţionale s-a orientat spre adoptarea unor soluţii
organizatorice simple şi eficiente, care să permită includerea po
tenţialului demografic .apt de efort militar într-o diversitate de
structuri de tip militar, paramilitar şi nonmilitJar cu competenţe
şi funcţionalităţi multilaterale. In acest fel s-a creat un sistem de
forţe şi mijloace corespunzător dezideratelor de a pregăti şi a men
ţine antrenamentul populaţiei în vederea îndeplinirii unor misiuni
de luptă sub o conducere şi într-o viziune unitară, potrivit nevoi
lor fundamentale de apărare ale ţării.
•

Pe măsura întăririi suportului material al apărării a fost ela
borat un sistem complex de concepţii, teze, principii, norme, regle
mentări şi soluţii .oare materializează politica partidului şi doctrina
militară a statului nostru în domeniul apărării statului socialist.
Cele care se referă la latura externă a poiliticii de apărare au
fost arătate anterior.
Cele care se referă la latura internă a apărării au căpătat un
conţinut corespunzător mutaţiilor produse în baza materială a so
cietăţii. Ele sînt inserate în documente de partid (Programul par
tidului, rezoluţii , hotărîri etc.), în documente de stat (Constituţia
ţării, legi, decrete, hotărîri), în regulamentele şi instrucţiunile mili- tare, în literatura militară cu caracter oficial.
Un rol determinant în iniţierea şi elaborarea tezelor funda
mentale care stau la baza politicii de apărare îl are secretarul
general al partidului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. In cuvîn
tările ţ.inute la congresele şi conferinţele naţionale ale partidului ,
l a întîlnirile c u activul d e partid d i n armată, în indicaţiile date c u
ocazia vizitelor efectuate î n unităţile militare, a participării la
aplicaţii şi exerciţii executate de trupe .şi la alte activităţi cu carac
ter politic, patriotic şi militar se găsesc ideiJe şi tezele fundamen
tale ale politicii de apărare şi politicii militare care stau la baza
doctrinei noastre militare.
In prezent dispunem de un bogat şi valoros tezaur de orien
tări, teze, principii şi soluţii în domeniul politicii de apărare care
vizează toate laturile apărării naţionale. Intr-o prezentare extrem
de sintetică acestea pot fi grupate astfel :
a. - cele care ţin de concepţia generală potrivit căreia con
strucţia şi apărarea socialismului constituie un proces unitar şi
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indivizibil. Această concepţie afirmă şi explică legătura intimă
între progresul social şi întărirea capacităţii de apărare a ţării,
determinismul dintre politica de construire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi cea de apărare a ţării şi pe această bază
orientările cu caracter defensiv ale doctrinei noastre militare, ca
racterul ei socialist şi totodată particular-românesc ;
b. - tezele, principiile şi soluţiile care derivă din concepţia
generală potrivit căreia problemele apărării constituie o atribuţie
suverană a statului, a organelor de conducere constituţionale. Co
respunzător acestei concepţii ,au fost elaborate reglementările şi
instituţionaliz,ate formele noi organizatorice ale conducerii apărării
pe plan central şi ,local, începînd cu Consiliul Apărării, condus de
secretarul general al partidului, preşedinte al republicii şi coman
dant suprem al forţelor armate şi pînă la consiliile locale de apă
rare. In concordanţă cu misiunile ce revin forţelor ,care sînt desem
nate să participe la apărarea ţării prin luptă armată a fost redi
mensionată importanţa diferitelor grupări de forţe, începînd cu cele
care au o destinaţie strategică şi pînă la cele mai mici formaţiuni de
importanţă tactică. Au început să fie studiate şi soluţionate proble
mele strategiei apărării naţionale şi ale strategiei militiare româneşti,
să se intensifice preocupările pentru a studia şi experimenta forme
şi procedee de luptă adecvate războiului de apărare. Au fost acti
vizate gîndirea militară şi cercetarea ştiinţifică proprie, eforturile
acestora fiind orientate spre dezvoltarea teoriei şi practicii apărării
statului nostru în actualele condiţii ;
c. - tezele şi principiile care se referă la tipul, caracterul,
scopurile, diniamica şi fizionomia războiului de apărare pe care
l-ar putea duce ţara noastră. In această grupă de probleme se
înscrri u şi preocupările de a elabora teoria şi soluţiile practice
care se preconizează pentru lupta armată pe care ar duce-o for
ţele naţionale în războiul popular de apărare ;
d. - cele care se înscriu în concepţia generală potrivit căreia
la un război popular de apărrare va participa întregul nostru popor.
Corespunzător acestei concepţii partidul nostru a aplicat şi dez
voltat creator teoria socialismului ştiinţific referitoare la înarmarea
şi pregătirea întregului popor pentrr"u apărarea revoluţiei şi .construc
ţiei sociailiste, materfalizînd-o în soluţii originale care să dea posi
bilitatea pregătirii populaţiei pentru a�i însuşi mînuirea mijloacelor
de luptă şi .a fi în măsură ca - la nevoie - să lupte cu arma în
mînă pentru apăriarea patriei socialiste. Această concepţie a impus
ca problematica luptei armate să devină o problemă cu caracter larg
social, cunoscută de întregul popor ;
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e. - tezele şi principiile referitoare la armată, ca cel mai
puternic instrument al sistemului militar, la caracterul, rolul.
destinaţia, misiunile şi funcţiile ei în cadrul societăţii, la ca
racterul pregătirii ei de luptă şi politice, la rolul cadrelor mili
tare, a ordinii, disciplinei, simţului de răspundere ce trebuie să
anime întreg personalul armatei, la caracterul şi rolul mijloacelor
de luptă, la relaţme dintre armată şi celelalte formaţiuni de apă
rare. Toate acestea i ndică marile responsabilităţi care revin ar
matei pentru pregătirea, în vederea luptei de apărare, a întregului
sistem militar, a întregului popor, precum şi cele care impun ca
însăşi armata să se găsească permanent într-o ridicată stare d e
pregătire pentru a putea oricînd îndeplini misiuni d e luptă impuse
de necesitatea apărării ţării ;
f. - cele care se înscriu în concepţia potrivit cărei a eficienţa
politicii de apărare nu se poate asigura fără un efort propriu d e
înzestrare, fără a asigura un echilibru corespunzător între efortul
propriu de înzestrare şi procurarea unor mij loace de luptă din
import. Ca urmare a acestui efort material şi tehnico-ştiinţific
sistemul militar a'l ţării este înzestrat cu mij loace de luptă din ce
în ce mai perfecţionate, mijloace care exercită o permanentă şi
dinamică influenţă asupra fiziionomiei luptei 1armate.
Cele de mai sus sînt de natură să demonstreze caracterul ex
trem de complex al politicii noastre de apărare, prevederile ei largi
care vizează toate domeniile - politic, social, economic, demograf!ic,
militar şi de altă natură ale apărării. In cadrul acestor preocu
pări-elaborări le găsim prezente şi pe cele care se ,referă la lupta
armată, care deţin - în cadrul politicii de apărare - un loc
important şi bine determ1inat.

1.4. Politica de apărare şi lupta armată
Corelaţiile lupta armatl-rizboi-politicl. Corelaţiile dintre
mijloacele de forţl şi celelalte mijloace folosite de stat îm
potriva unei agresiuni. Lupta armată ca rezultat al folosirii
mijloacelor de forţă de elitre stat. Lupta armat! ca „relaţie
specificii" între două grupări de forţe opuse.

Una dintre cele mai concludente corelaţii dintre lupta armată
şi politică apare în mod evident din însăşi clasica formulă care de
fineşte războiul ca pe un instrument al politicii, ca o parte şi o
continuare a relaţiilor politice, că la nivelul cel mai înalt războiul
devine o politică care, în loc să scrie note diplomatice, dă bătălii,
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şi că războiul, în liniile sale mari este însăşi politica care a schim
bat condeiul pentru sabie 20.
Din această concepţie, emisă pe baza studierii războaielor pur
tate cu armament clasic, rezultă în mod evident că începerea răz
boiului este marcată de momentul în care politica trece la folosirea
mijloacelor de forţă în vederea atingerii scopurilor sale. Concomi
tent însă cu folosirea mij loacelor de forţă politica continuă să folo
sească şi celelalte mijloace de acţiune (diplomatice, economice, psi
hologice etc).
Din cele de mai sus apare în mod evident că lupta armată ia
naştere ca rezultat al deciziei politice de a folosi mijioacele proprii
de forţă împotriva mij loacelor de forţă ale adversarului şi că lupta
armată poate fi concepută numai în cadrul războiului, ca o compo
nentă a războiului şi nu în afara lui.
Această corelaţie evidenţiază că raportul dintre lupta armată
şi răzhoi este un raport de la parte la întreg. In timp ce războiul
indude un întreg complex de acţiuni politice, diplomatice, eco
nomice, psihologice şi de forţă, lupta armată este doiar una dintre
laturile războiului, care îşi restrînge aria în mod exclusiv ca timp
şi spaţiu numai la acele perioade ale războiului şi î n acele zone
unde au loc ciocniri armate între forţe1l e adverse, acolo unde şi
atunci .cînd se folosesc mijloacele de violenţă pentru rezolvarea unor
scopuri ale războiului.
Din această corelaţie, confirmată de practica internaţională,
rezultă că lupta armată poate începe fie odată fie după începerea
războiului.
In războaiele care au avut loc în ultimele decenii deolanşarea
prin surprindere a operaţiilor militare (începerea luptei armate) a
constituit actul pl'incipal care a marcat debutul războiului. Aceasta
spre deosebire de trecut, cînd războaiele începeau de regulă prin
tr-un act politico-juridic - declararea oficială a stării de război.
Renunţarea de către majoritatea statelor agresoare care declan
şează războaie la „declararea stării de război părţii adverse" se
datoreşte în princiipal efectelor loviturii prin surprindere, care con
stituie pentru partea care o realizează un factor suplimentar de
succes pentru a-şi atinge scopurile prin procedee fulger de ducere a
războiului. Datorită acestor practici şi a pericolului pe care îl pre
zintă - în special pentru ţările mici şi mijlocii - declanşarea unor
agresiuni prin surprindere a sporit rolul şi importanţa menţinerii
încă din timp de pace a unor forţe în stare operaţională, capabile
2o
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să facă faţă unor lovituri prin surprindere şi să asigure condiţii
pen�r:_r mobilizarea şi desfăşurarea strategică a forţelor armate
ale apărării.
In deceniile 5 şi 6, în anii de după cel de-al doilea război mon
dial, ca urrr.are a unei mari înco11dări în relaţiile internaţionale,
cînd omenirea s-a găsit de mai multe ori în pragul unui război
mondial, starea tensională existentă în reilaţiile internaţionale a
fost denumită război rece. Spre deosebire de starea de război (cald),
în perioada „războiului rece" au fost prezente simultan sau suc
cesiv toate formele de confruntare, începind cu cele ideologice şi
politice şi pînă la embargoul şi blocada economică, mai puţin cioc
nirile armate de amploare. In această perioadă a fost evidentă
tendinţa de folosire a forţei nu ca instrument al luptei armate ci ca
instrument de ameninţare şi descurajare a adversarului, în com
binare cu alte mijloace de presiune, în scopul atingerii unor obiec
tive politice.
Cele de mai sus evidenţiază că lupta armată este un fenomen
pe care îl găsim prezent numai atunci cînd societatea se găseşte
în stare de război - o anumită stare a politicii - şi a cărui pre
zenţă deosebeşte starea de război de celelalte stări în care se pot
găsi relaţiile d�ntre două sau mai multe state (tensiune, necesitate,
pace). Depinzînd de politică şi fiind una dintre modalităţile de
acţiune ale politicii, lupta armată are rolul de a îndeplini în situaţii
de război o parte din obiectivele politicii statului.
O a doua corelaţie între ,politică şi lupta armată este cea care
defineşte locul şi rolul pe care le deţin mij loacele de forţă (desti
nate luptei armate) în sistemul general al mijloacelor şi resurselor
de care dispune şi pe care le poate folosi statul împotriva unei
agresiuni.
Desigur că nu în toate războaiele gradul de participare a popo
rului şi angajarea resurselor statului pot atinge aceleaşi cote. De
exemplu, în ră�boaiele de agresiune, oricît de abil ar fi mascate
ţelurile războiului, poporul din ţara a.gresoare nu poate sprijini fără
r ezerve acţiunile politico-militare ale cercurilor conducătoare. Chiar
şi în cazul diferitelor tipuri de războaie de apărare gradul de
cumulare a forţelor care participă la război diferă în limite foarte
largi.
In războiul de apărare d us de întregul nostru popor, ca urmare
a scopurilor profund juste şi legitime, a posibilităţii folosirii tuturor
resurselor de putere ale statului şi a altor caracteristici sînt create
premisele însumării într-un efort unitar, convergent şi cumulat a
activităţii tuturor forţelor şi mij loacelor statului în direcţia rea
lizării obiectivelor politico-strategice ale războiului.
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Ca urmare, războiul popular de apărare se proiectează a fi un
fenomen social global (prin angajarea tuturor resurselor societăţii)
şi total (prin angajarea integrală a acestor resurse) , o luptă a în
tregii societăţi pentru supravieţuire, fapt care determină atît ne
cesitatea, cît şi posibi-l itatea ca statul să-şi adapteze întreaga sa
viaţă şi toate activităţile nevoilor de război.
Dar resursele nu pot fi valorificate oa mijloace de luptă ale
statului împotriva agresiunii decît prin intermediul sistemului de
organizare statală, creat în vederea realizării funcţiilor statului.
1n actuala perioadă a construirii societăţii socialiste multilateral
dezvoltate, pe plan intern se afirmă în mod considerabil rolul de
organizator şi constructor al statului în cadrul funcţiei economico
organizatorice, precum şi acela de dinamizator al revoluţiei cultu
rale, al educării omului nou în oodrul funcţiei cultural-educative.
Totodată, ca urmare a lichidării claselor exploatatoare funcţia de
apărare a cuceririlor soc:aliste ale poporului include ocrotirea ş i
garantarea proprietăţii socialiste, a drepturilor şi libertăţilor ce
tăţenilor, a legalităţii socialiste, a tuturor cuceririlor socialiste.
Pe plan extern statul nostru militează pentru realizarea politicii
internaţionale de pace şi cooperare
promovată
de
partidul
nostru cu ţările socialiste, cu toate ţările lumii, fără deosebire de
orînduire socială, pe baza principiilor respectării suveranităţii şi
independenţei naţionale, a egalităţii în drepturi şi avantajului reci
proc, neamestecului în treburile i nterne. în cadrul acestor funcţii
se înscrie şi preocuparea pen tru întărirea capacităţii de apărare a
ţării, lupla pentru zădărnicirea acţiunilor agresive ale imperialis
mului, pentru înfăptuirea aspiraţiilor de securitate şi pace în Europa
şi in în treaga lume.
La înfăptuirea funcţiilor statului nostru socialist concură atit
organele statului, create în acest scop, cît şi toate organizaţiile
obşteşti, printr-o împletire din ce în ce mai strînsă a activităţilor
statale cu cele obşteşti în cadrul sistemului nostru socialist de or
ganizare politică a sodetăţii, în care forţa politică conducătoare este
Partidul Comunist Român.
Privită din punctul de vedere al analizei pe care o efectuăm,
structura organizatorică a societăţii noastre include două tipuri de
organisme care concură la îndeplinirea rolului şi funcţiilor statului,
iar în cazul de faţă, a funcţiei sale de apărare :
a. - organe, organizaţii şi aparatul specializat pentru reali
zarea sarcinilor economico-organizntorice, cultural-educative, de
apărare a ordinii sociale socialiste ;
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b. - organe, organizaţii şi aparatul specializat ,pentru exer
citarea funcţiei de apărare.
a. Cele din prima categorie îşi desfăşoară activităţile în do
meniile de resort pentru dezvoltarea societăţii. Realizările din
fiecare domeniu al activităţii economico-sociale sînt menite să ridice
calitatea vieţii poporului, dar în acelaşi timp ele constituie şi sursele
care generează potenţialul de apărare al ,ţării. Deşi sarcina funda
mentală a acestor organe şi organizaţii este determinată de nevoile
dezvoltării social-economice, potrivit Legii nr. 14/1972 în cadrul lor
s-au constituit şi propriile structuri în vederea conducerii locale a
apărării (consiliile locale de apărare) şi propriile formaţiuni populare
de apărare (gărzi patriotice, formaţiuni pentru pregătirea tineretului
în vederea apărării etc). In acest fel, întregul aparat de stat, de
producţie, învăţămînt, cultură etc. dispune de o bivalenţă funcţio
nală, care îi asigură capacităţi şi posibilităţi de a"'""1i îndeplini atît
sarcina fundamentală determinată de destinaţia pe care o are în
articulaţia politico-socială a ţării cît şi de a fi pregătite pen
tru a participa - în caz de nevoie - la lupta arunată împotriva
oricărui agresor.
ln t�mp de război fiecare organ şi organizaţie îşi aduce con
tribuţia sa la lupta cu agresorul prin două forme specifice de acţiune.
Prima rezultă din însuşi profilul onganismului respectiv, care-i
permite să folosească formele, procedeele şi metodele luptei poli
tice, ideologice, diplomatice, psihologice, economice, tehnico�ştiin
ţifice. In acest plan se înscriu acţiunile pentru mărirea producţiei,
pentru trecerea rapidă de la producţia de pace la cea de război,
pentru asigurarea viabilităţii funcţionării întregului mecanism sta
tal în condiţii de război, pentru înfruntarea de către populaţie a
tuturor privaţiunilor impuse de starea de război etc. Acţiunile de
acest gen au o deosebită importanţă în ansamblul războiului şi ele
constituie fundamentul politico-socia'l şi material al rezistenţei popu
l are, factor de însemnătate primordială pentru obţinerea victor,iei
în războiul de apărare.
A doua este cea oare rezultă din posibilitatea participăTii ne
mijlocite la lupta armată a formaţiunilor înarmate ale populaţiei, a
tuturor cetăţenilor ţării la îndepHnirea unor misiuni de luptă îm
potriva agresorului.
b. Cele din a doua categorie sînt menite să contribuie la ast
gurarea securităţii naţionale, întărirea capacităţii de apărare a ţă
rii, prevenirea şi respingerea oricărei agresiuni împotriva ţării
n o astre.
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In cadrul acestora se înscrie armata, organizaţie militară spe
cializată, profesionalizată 1pentru folosirea forţei în acţiuni de luptă
armată. Sarcina fundamentală a armatei în timp de pace este aceea
de a-şi ridica nivelul pregătirii de luptă şi politice pentru a putea
fi oricînd gata să îndeplinească misiuni de luptă determinaite de
nevoile apărării ţării. Tăria .armatei (nivelul ridicat al pregătirii de
l uptă şi politice, dotarea, ordinea şi disciplina, capacitatea de a
îndeplini orice misiuni de luptă etc.) şi a formaţiunilor populare de
apărare contribuie la asigurarea securităţii naţionale în timp de pace
prin acţiunea de descurajare pe care o exercită asupra unui eventual
agresor şi prin participarea nemijlocită la construcţia economică.
Prevenirea unei agresiuni prin acţiunea de descurajare se rea
lizează prin a:i.samblul de măsuri luate în scopul pregătirii întregului
popor pentru apărare, ridicarea continuă a capacităţii de ripostă
fiind una din căile menite să ducă la evitarea unei agresiuni. Ex
perienţa internaţională demonstrează că tăria unui sistem de apă
rare, viabilitatea lui este luată întotdeauna în considerare în cal
culele pe care şi le fac agresorii, deoarece riscurile la care s-ar
expune în cazul unei rezistenţe îndelungate din partea victimei agre
.:;iunii, le diminuează în mod considerabil şansele de succes.
ln acest context este evident că elementul de forţă al ţării ca
pabil să reacţioneze imediat pentru respingerea agresiunii sînt ar
mata şi celelalte formaţiuni -înarmate ale populaţiei.
Cu cît armata noastră este mai puternică, cu cit îşi sporeşte
capacitatea de a da o puternică ripostă unei eventuale agresiuni
împotriva statului nostru, cu .atît ea îşi exercită mai credibil acţiunea
de descurajare, contribuind în mod activ - alături de celelalte
forţe, mijfoace şi activităţi ale statului nostru - la prevenirea unei
agresiuni. Şi de aici rezultă importanţa şi prioritatea sarcinilor puse
de partidul şi statul nostru în faţa armatei de a-şi ridica necontenit
nivelul pregătirii de luptă şi politice, de a cunoaşte temeinic folo
sirea mijloacelor tehnice moderne de luptă, de a întări spiriitul de
ordine, disciplină şi răspundere al tuturor militarilor, de a per
fecţiona munca educativă a personalului armatei, toate acestea con
stituind componente de bază ale tăriei armatei, ale capacităţii ei de
a desfăşura cu succes acţiuni de l uptă care decurg din obiectivele
de securi.tate naţională.
Concomitent cu această sarcină fundamentală, armatei îi revin
şi alte sarcini impuse de nevoia adaptăr·i i ei la starea de pace a
societăţii, a realizării unei contribuţii eficiente la îndeplinirea celor
lalte funcţii ale statului : economică, cultural-educativă, externă
(relaţii de prietenie cu alte armate).
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In timp de război armata, împreună cu formaţiunile populare
de apărare, exercită dreptul de autoapărare a statului prin luptă
armată, toate celeltalte sarcini trecînd pe un plan derivat şi sub
o rdonat acestei sarcini fundamentale.
Necesitatea şi posibilitatea ca statul nostru să folosească tota
litatea resurselor sale permit ca războiul întregului popor să fie
definit ca „o stare a societăţii", ca un sistem global format din nu
meroase subsisteme acţionale de luptă : politică, ideologică, psiho
logică, economică, armată etc. Această viziune ne oferă posibilitatea
să analizăm rolul luptei armate pe două planuri :
- primul, care derivă din situarea mijloacelor de forţă (iar
lupta armată ca pe un rezultat al acţiunii acestor mijloace) în cadrul
sistemului global de miij1oace ale statului ;
- al doilea, rezultat din actul luptei armate ,privit ca o „relaţie
specifică de tip conflict armat" intre părţile beligerante în timp de
război.
Făcind parte din mijloacele de acţiune pe care le poate folosi
statul pentru a se opune agresiuniii, mijloacele de forţă armată
capătă importanţă şi semnificaţii în funcţie de starea în care se gă
seşte sistemul apărării naţionale (pace, necesitate, război).
Astfel, în timp de pace, o importanţă hotărîtoare o are preve
nirea unei agresiuni, eliminarea sau îndepărtarea pericolelor care
pot greva asupra securităţii naţionale şi internaţionale. La reali
zarea acestui obiectiv al strategiei politice contribuie toate mijloa
cele de acţiune ale statului în limitele competenţelor pe care le au,
dar, imporitanţa cea mai mare o au mijloacele politice şi diplomatice
în relaţiile cu celelalte state. .Jn aceste condiţii politica şi, diploma
ţia rezolvă prin mijloacele rpaşnice de care dispun sarcinile apărări i
politico-strategice a ţării. Concomitent c u aceasta, mijloacele de
forţă ale statului nostru sînt create, pregătite şi menţinute în stare
„potenţială", astfel îndt isă poată fi oricînd folosite în cazul declan
şării unei agresiuni. Totodată ele au şi un rol indirect, acela de a-l
descuraja pe un eventual agresor, de a-l „convinge" că o agresiune
declanşată împotriva ţării noastre va întîmpina riposta multilaterială
a poporului şi în primul rind o ,puternică ripostă armată.
ln timp de război, lupta armată constituie una dintre principa
lele forme de acţiune prin care statul .poate răspunde cu eficienţă
la o acţiune în forţă a inamicului. Rezultatele pozitive obţinute
prin lupta armată creează condiţiile necesare pentru executarea
loviturilor auxiliare, folosind celelalte mijloace, nemi'litare, ale sta
tului. Totodată, se are în vedere că acţiunea convergentă şi bine
4.8
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diriijată a mijloacelor nemilitare de acţiune poate crea condiţii avan
tajoase pentru executarea lovituri.lor de către mijloa'Cele de forţă ale
statului.
Uneori se exprimă păreri că în războiul întregului .popor lupta
armată nu ar mai avea un rol atît de important şi că în acest tip
de război ar precumpăni formele l uptei ideologice, .psihologii.ce şi
moral-politice.
Dar problema n u este bine pusă în acest fel, deoarece nu tre
buie situate în antiteză diferitele categorii de mijloace şi .forme de
luptă ale statului. Fiecare dintre aceste categorii de luptă îşi are
importanţa sa şi fără îndoială că lupta ideologică, psihologică, fer
mitatea politică au o importanţă de .prim ordin ; ele vor cunoaşte
intensităţi, ascuţime şi un maximum de duritate, determinînd la
adversari comportamente extreme. Dar aceasta nu numai că nu în
seamnă o diminuare a rolului şi importanţei luptei armate, ci, dim
potrivă, o creştere considerabilă a acestui rol, deoarece antagonis
mele politice şi ideologice în timp de războli îşi vor găsii soluţionarea
nu totdeauna prin „discuţii" între adversari, ci prin •lupta din care
rn ieşi învingător cel mai bine pregătit.
Se ştie că, încă cu mult timp în urmă, cînd teoria războiului
popular nu devenise o politică şi practică de supravieţuire statală,
K. Marx atrăgea atenţia asupra pericolului pe care-l prezenta
minimalizarea importanţei înarmării şi apărării prin luptă armată,
Y iolentă a revoluţiei. El .arăta, pri n binecunoscutele sale teze, că
„[ . . . ] la violenţă trebuie să se răspundă prin orice mijloace d e
violenţă. Rezistenţa pasivă trebuie s ă se sprijine p e rezistenţa activă.
Căci altminteri ea seamănă cu împotrivirea viţelului faţă de mă
celarul care-l duce la abator" 21.
Subliniind rolul important pe care î l are lupta armată î n timp
de război este necesar să re'Venim la sublinierea că această impor
tanţă trebuie privită în ansamblul tuturor mdjloacelor de acţiune
ale statului.
Este evident că la agresiunea executată de inam ic cu mijloace
de forţă nu se poate răspunde decît printr-o ripostă armată în forţă,
aceasta fiind imperios necesară pentru ca statul să-şi continuie
existenţa şi să-şi poată folosi toată g.ama !instrumentelor de acţiune
pentru lupta împotriva agresorului. ln vederea realizării obiectivelor
politico-strategice ale apărării ţării , politica statului - care conduce
războiul în ansamblul său - va folosi toate modalităţile de acţiune
21

p. 36.

K. Marx. F. Engels, Opere, voi. 6, Editura politică, Bucureşti, 1959,
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(diplomatică, economică, militară etc). Gradul de angajare şi pon
derea pe care o va deţine fiecare dintre aceste modalităţi de acţiune
vor depinde însă de situaţia poiitico-strategică a ţări i , de tăria
mijloacelor şi de eficienţa lor în momentul respectiv. Oricît de mare
ar fi efectul unei acţiuni, plecind de la ideea că războiul întregului
popor este un fenomen cumulativ g.Iohal şi total, pentru a se obţine
efecte convergent�umulate este �mportant ca politica să folosească
·simultan toate mijloacele de care dispune şi care sînt indicate a fi
folosite în momentul respectiv. Menţinînd rolul principal în con
ducerea războiului şi stabilind obiectivele politico-strategice ale răz
baiului, politica este cea care „fracţionează" aceste obiective şi le
„repartizează" diferitelor mijloace de acţiune. ln acest cadru general
lupta 2rmată este chemată să rezolve în timp de război o parte di:1
scopurile şi obiectivele politice, lupta economică şi ideologică rezolvă
o altă parte ş.a.m.d., succesul din fiecare domeniu de acţiune favori
zînd realizarea scopurilor războiului în ansamblul său.
Ţinînd seama de aceste consideraţii se impune totuşi o remarcă
desprinsă din analiza războaielor locale care au avut loc în ultimele
decenii. Este vorba despre creşterea considerabilă a rolului şi in
fluenţei exercitate de mijloacele politice asupra desfăşurării şi re
zultatelor războiului. După cum se ştie, în trecut rezultatele răz
boiului erau direct proporţionale cu victoria sau înfrîngerea suferită
pe cîmpul de bătălie. ln majoritatea războaielor locale care au avut
loc în anii de după cel de-al doilea război mondial rezultatele finaie
s-au conturat atît ca rezultat al victoriilor (înfrîngerilor) pe cîm
pul de luptă, cit şi al deciziilor politice luate de părţile angajate
în conflict, de organismele internaţionale competente, de presiunile
politice şi psihologice exercitate de opinia publică internaţională.
Acestea par a contura tendinţa de sporire a rolului şi importanţei
în război a factorului politic, în special, în ce priveşte finalizarea
acţiunilor de război. Aceste tendinţe scot în evidenţă necesitatea
împletirii cu abilitate a acţiuni.Jar politico-diplomaHce cu cele mi 
litare - de forţă - astfel încît prin acţiunea lor convergent-cu
mulată să se obţină o eficienţă maximă în realizarea scopurilor
apărării.
·

Cel de-al doilea plan al analizei este cel care defineşte lupta
armată ca pe „o relaţie specifică de tip conflict armat" între părţile
beligerante, ca pe o manifestare a ciocnirii mijloacelor de forţă de
care dispun cele două părţi.
Aşa cum s-a arătat, potrivit politicii de apărare promovate de
statul nostru, angaj area mijloacelor de forţă în ciocnirea armată
cu agresorul nu este o acţiune declanşată din proprie iniţiativă, ci
50
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

este o acţiune impusă, de răspuns, determinată de starea de răz
boi iniţiată de agresor, acţiunea de apăl.'are armată a statului exe
cutată în scopul supravieţuirii statale împotriva folosirii forţei de
către adversar.
Pe acest plan al analizei, în situaţii de război rolul luptei ar
mate este extrem de corn.plex şi el vizează atingerea unui set larg de
obiective, a căror natură variază d e la cele de esenţă politică şi
pînă la cele de natură tehnică.
Pe plan politic 'lupta armată este chemată să contribuie la cre
area condiţiilor pentru menţinerea existenţei statale, :pentru ca sta
tul să-şi poată folosi instrumentele de care dispune .şi să-şi exer
cite influenţa prin intermediu[ organismelor internaţiona1l e. Prin
luptă armată poporul îşi poate asigura apărarea unor valori fun
damentale juridice şi morale. cum sînt independenţa şi suverani
tatea naţională, �ntegritatea teritorială, dreptul poporului de a trăi
liber şi de a-şi apăra calea dezvoltării sale. O ri.postă armată hotă
rîtă a unui stat mic sau mijlociu împotriva unui agresor puternic
are, de regulă, ecouri extrem de favorabile în rîndul opiniei pu
blice mondiale, care manifestă aderenţă şi sprijin multilateral î n
folosul victimei agresiunii, fapt care exercită o influenţă favora
bilă asupra evoluţiei şi rezultatelor războiului. Dincolo de efectele
ei pur militare, rtldicarea la luptă armată a întregulUi:i popor de
monstrează în faţa opiniei publice mondiale dorinţa poporului d e
a-şi apăra c u orice sacrificiu oroinea socială, politică şi statală, fapt
care constituie un puternic antidot la campaniile ideologice pe care,
de regulă, le d eclanşează agresorul.
Pe plan militar lupta armată urmăreşte zdrobirea sau epuiza
rea grupănii (grupărilor) de forţe invadatoare, temporizarea rit
mului lor de acţiune, distrugerea materialului de război, dezorga
nizarea sistemului de conducere, cîştigarea timpului necesar pen
tru acumularea unor noi forţe şi mdjloace şi pentru a da posibilitate
mijloacelor politice şi celorlalte mijloace nemilitare ale statului să
acţioneze pe plan intern şi internaţional în sensul cîştigării războ
iului.
Pe plan economic lupta armată exercită o dublă influenţă. Pe
de o parte, avînd ca efecte distrugerea materialefor de război ale
:i.gresorului şi dezorganizarea sistemului său de ·aprovizionare, lupta
armată contr-ibuie la epuizarea materială a inamicului, la slăbirea
potenţialului său economico-militar de ducere a războiului. Pe de
altă parte, apărînd zonele economice vitale ale ţării, ş i îm:p iedicîn
du-1 pe inamic să ,pătrundă în aceste zone, lupta armată creează
condiţii pentru funcţionarea economiei naţionale - sau cel puţin
51
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

unei părţi din ea - condiţie necesară pentru spnJmirea efortu
lui armat al ţării şi pentru asigurarea populaţiei cu cele necesare
traiului.
Pe plan moral şi psihologic succesele luptei armate contribuie
la întări rea încrederii poporului că agresorul poate fi înfrint, la
materializarea convingerii că nimeni şi nimic nu poate împiedica
voinţa şi hotărîrea poporului de a trăi în libertate. Intre lupta ar
mată şi moral este o legătură directă şi una rinversă. Lupta între
\ine moralul, în timp ce lipsa de combativitate şi pas-i vitatea faţă de
agresor distrug moralul, voinţa de luptă a populaţiei. Totodată un
moral ridicat al întregului popor stimulează voinţa de luptă, spiri
tul de sacrificiu, hotărîrea de a învinge, încrederea în victorie. ln
acest domeniu se interferează puternic acţiunile politice şi psiho
logice cu cele militare de tip armat.
Pe planul armamentelor şi mijloacelor de luptă, în funcţie de
durata războiului, lupta armată oferă un cimp larg de experimen
tări a unor noi tipuri de armament, de efectuare a unor analize
comparative a performanţelor armamentului şi materialului de
război propriu şi al inamicului, de capturare a unor modele de ar
mament ale adversarului etc.
Desigur, cele succint enunţate nu epuizează diversitatea de func
ţionalităţi a.le luptei armate în situaţii de război. Dat fiind marele
efort şi consum de energii umane şi materiale pe care Ie incumbă
lupta armată, apare necesitatea ca fiecare ciocnire cu inamicul - in
diferent de nivelul execuţiei - să vizeze atingerea unui panou cît
mai larg de obiective, astfel incit prin acţiunea respectivă să se
exercite o influenţă cit mai profundă şi mai multilaterală asupra
desfăşurării de ansamblu a războiului în favoarea noastră. Acesta
devine unul dintre dezideratele fundamentale ale obţinerii succesu
lui în l upta dusă împotriva unui agresor care deţine superioritate
numerică în forţe armate şi în mijloace tehnice.
a

*

Din corelaţiile evidenţiate între politica de apărare şi lupta
armată rezultă că dacă România socialistă ar fi atacată, întregul
popor va lupta pînă Ia obţinerea victoriei. Politica de apărare a ţării
noastre nu admite predarea în faţa agresorului, acceptarea ocupa
ţiei, sau a oricărei situaţii care ar leza dezvoltarea liberă, indepen
dentă şl suverană. Afirmarea acestei concepţii permite :
- pregătirea materială şi morală a sistemului de apărare al
ţării cu mult timp înainte de declanşarea unei eventuale agresiuni,
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alocarea mijloacelor bugetare necesare acestei pregătiri şi menţi
nerea forţelor de apărare într-o stare operaţională ;
- reacţia armată „instantanee" a forţelor apărării la o even
tuală agre�iune şi mobilizarea în timp scurt a tuturor resurselor
ţării, eliminîndu-se „inerţia" specifică trecerii de la starea de pace
l a cea de război. Mobilizarea naţiunii şi executarea ripostei armate
de către întreaga societate 'Va fi modalitatea normală de reacţie în
spiritul căreia a fost pregătită atît opinia publică internă cit şi cea
internaţională.
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2

Componenta materială a luptei armate

Lupta armată materializează ciocnirea violentă între două forţe
inarmate adverse care urmăresc realizarea unor scopuri opuse. Ea
capătă dimensiuni şi valori materiale prin intermediul instrumen
telor (mijloacelor) de forţă de care dispun părţile angajate în con
flict. Aceste instrUJmente (forţele şi mijloacele) constituie compo
nenta materială a lupte·i armate şi ea îşi exercită o influenţă activă
asupra conţinutului şi fizionomiei luptei arimate prin cantitatea şi
calitatea oamenilor şi mijfoacelor de luptă.
Conceptele forţe şi forţe şi mijloace înglobează organic atît
efectivele de oameni special pregăti�i ca luptători şi organizaţi în
structuri specializate potrii vit nevoilor de ducere a luptei armate,
cît şi armamentul şi celelalte mijloace materiale cu care aceştia
acţionează în luptă. Odată cu sporirea puterii de foc şi bătăii ar
mamentului, cu aplicarea rezultatelor revoluţiei ştiinţifice şi teh
nice în domeniul armamentelor şi crearea unor armamente cu o
uriaşă forţă de distrugere, cu dezvoltarea unor categorii noi de „ar
mament strategic" şi a desfăşurării cursei înarmărilor a apărut ne
cesitatea de a evalua forţa armată a unui stat prin valoarea canti
tativă şi calitativă a celor două componente : a) efectivele militare
instruite (sub arme şi mobilizabile) exprimate prin conceptul forţe
şi b) stocurile de armament principal acumulate de stat, care dau o
anumită valoare calitativă efectivelor, exprimate prin conceptul

armament sau mijloace. Ca urmare, atît în statisticile, cît şi în dis54
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cuţiile politice de dezarmare se folosesc simultan atît conceptul de
forţe armate, ca expresie a cuplului efective-armament, cît şi cel de
forţe şi mijloace care exprimă separat înţelesul fiecărei noţiuni.
In cuplul format din oameni şi arme există relaţii bine deter
minate. Armamentul, oricît de modern şi de .perfecţionat ar fi, ră
rnîne inert dacă nu este acţionat de oameni. De asemenea, omul
fără o înzestrare corespunzătoare cu armament , bizuindu-se numai
pe forţa lui fiz,i că nu va reprezenta o forţă de luptă eficientă. Cu
alte cuvinte, numai unitatea şi corelaţia dialectică om-armament
dă conţinut real noţiunii de forţă armată.
ln acest mecanism omul are rolul hotărîtor în dinamica acţiuni
lor, iar armamentul reprezintă un auxiliar preţios al omului. "Este
un adevăr incontestabil că, aricit de perfecţionată ar fi tehnica,
cel care hotărăşte în ultimă instanţă victorfa este omul, luptătorul
conştient, pătruns de justeţea cauzei pe care o slujeşte, bine pregă
tit, stăpîn pe tehnica modernă, hotărît să facă totul pentru a ob
ţine victoria în luptă" 1.
Din punct de vedere organizatoric ş i funcţional, în dezvolta
rea lor istorică, forţele armate s-au constituit şi au evoluat sub
incidenţa unui mare număr de factori, în sisteme tot mai ample şi
mai complexe. Aceşti factori au fost luaţi în considerare de Engels
cînd arăta că .„ lntreaga oirganizare şi întregul mod de luptă al ar
matelor şi odată cu acestea victoria ş i înfrîngerea se d ovedesc a fi
dependente de condiţiile materiale, adică economice, d e materialul
uman şi de armament, adică de calitatea şi numărul populaţiei şi
de tehnică"; 2 .
Ca urmare a mar.ii diversităţi de factori care îşi exercită influ
enţa asupra naturii şi formelor organizatorice pe care le pot îm··
brăca diferitele sisteme de forţe armate în prezent sînt cunoscute
numeroase t·i puri de modele adoptate pentru structurarea lor.

2. 1 . Forţele necesare luptei armate
Concepţii privind realizarea sistemului de forţe destinat
luptei armate. Concepţia noastră asupra forţelor şi mijloa
celor necesare exercitării apărării prin luptă armată

Modelarea unui anumit sistem de forţe destinate luptei ar
mate se realizează în principal în concordanţă cu orientările poli
tice ale statului.
1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construirii socie
tăţii social iste, voi. 3, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 364.
2 F. Engels, Opere militare alese, voi. 1, Editura Militară, Bucureşti, 1962.

p.

357.
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Fiecare stat îşi are propria sa concepţie de organizare ş1 m
zestrare a forţelor destinate luptei armate. Această concepţie îşi
are rădăcinile în politica generală a statului, în interesele şi posi
bilităţile sale. Ea se referă la rolul, proporţiile şi ponderea diferi
telor feluri şi categorii de forţe în cadrul s.jstemului militar, la ca
tegoriile de armament şi materiale de război cărora li se acordă o
importanţă prioritară, la structurile organizatorice generale şi de
detaliu, la organizarea comandamentului ş.a.m.d.
In funcţie de natura forţelor armate pe care un anumit stat
şi le pregăteşte în vederea ducerii războiului, se disting concepţiile
care absolutizează rolul forţelor militare, cele care pun într-un
prim plan, în timp de război, forţele de tip partizanal şi concepţiile
care au în vedere o combinare raţională a celor două tipuri de forţe.
Concepţiile care absolutizează rolul forţelor militare sînt do
minante în ţările care prevăd realizarea scopurilor politico-militare
exclusiv prin intermediul forţelor armate (armatei), fie ele de tip
convenţional (clasice) , fie nucleare sau combinate. In aceste ţări se
prevede ca la lupta armată cu adversarul să fie angajată numai
o parte mică din populaţie. In cadrul organizării şi pregătirii popu
laţiei pentru a participa la război se au în vedere structurile de
tip premilitar (pentru instruirea militară elementară a tineretului
înaintea serviciului militar) ş i paramilitar (de apărare civilă, sani
tară etc). Aceste sisteme de forţe cuprind în principiu forţele ar
mate (armata), forţele de ordine interioară (jandarmeria, poliţia),
formaţiunile premilitare (de tineret) şi paramilitare (de apărare ci
vilă).
Concepţiile de tip partizanal au apărut şi au fost aplicate mai
ales acolo unde s-a recurs la răz;boiul de guerilă ca soluţie pentru
cucerirea libertăţii sociale (pentru înfrîngerea dominaţiei şi puterii
politice a claselor exploatatoare) şi naţionale (pentru scuturarea j u
gului c<Ylonial şi dobîndirea independenţei). Insă chiar şi în aceste
ţări, unul dintre obiectivele finale ale războiului de partizani l-a
constituit transformarea formaţiunilor de guerilă în forţe armate
regulate (armată). Dacă într-o anumită fază a unor revoluţii con
cepţia care mizează pe prioritatea forţelor de guerilă şi-a dovedit
eficienţa, după cucerirea puterii politice statul îşi transformă fostele
forţe de guerilă în armată regufa.rtă. Enunţînd teza referitoare la
necesitatea înarmării poporului de către revoluţie, Marx şi Engels
au subliniat că o condiţie a asigurăl'ii victoriei revoluţiei este făuri
rea unei armate regulate. Ei au atras atenţia că nici o armată or
ganizată din civili „nu va putea să existe vreodată ca forţă eficace
atîta timp cit nu va fi .instruită şi sprijinită de uriaşele resurse in
telectuale şi materiale de care dispune o armată relativ puternică
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şi, mai .cu seamă, de acea organizare care constituie forţa princi
pală a armatei regulate" 3• In acest sens sint edificatoare şi con
cluziile lui Lenin care, pe baza necesităţilor apărute pe timpul
desfăşurării revoluţiei pentru înfrîngerea împotrivirii claselor răs
turnate de la putere şi a intervenţiei străine, sublinia că „[ . ] una
dintre sarcinile obligatorii şi urgente [ ... ] consta în crearea unei
armate socialiste ferme şi puternice" 4. Această teză a fost confir
mată şi de teoria .<;i practica revoluţionară din alte ţări 5•
ConcepţiHe care preconizează combinarea structurilor de tip
militar cu cele de tip popular prevăd un ansamblu de măsuri me
nite să sporească în mod real capacitatea de ripostă a statului îm
potriva unei eventuale agresiuni, astfel încît să se asigure obţinerea
succesului chiar împotriva unui agresor care ar deţine superiori
tatea în forţe armate. O caracteristică a acestui gen de concepţii
este aceea că ele au în exclusivitate un caracter defensiv, vizînd
apărarea independenţei şi suveranităţii statale. Esenţa lor rezidă
în ideea că pregătirea pentru apărare a ţării - mai cu seamă în
cazul celor mici şi mijlocii - nu se poate limita exclusiv la pu
terea militară �ntrinsecă, ci că ea trebuie extinsă în mod multila
teral la întreaga societate. Aceste concepţii conţin ideea continuării
luptei împotriva agresorului - chiar şi în situaţia cînd acesta ar
invada teritoriul naţional -, prin procedeele războiului de guerilă.
Ca urmare, o caracteristică a acestor concepţii organizatorice este
pregătirea încă din timp de pace a nucleelor pe baza cărora în timp
de război se vor dezvolta forţele de rezistenţă.
..

Odată cu elaborarea politicii de apărare ş1 m ţara noastră s-a
acordat o permanentă atenţie alegerii soluţiilor ceJor mai indicate
3

p. 212.

K . Marx, F. Engels, Opere, vol. 16, Editura politică, Bucureşti, 1963,

• V. I. Lenin, . Opere complete, vol. 35, Editura politică, Bucureşti, 1963,
p . 279-280 şi vol. 36, p. 291, 360.
5 Pe timpul revoluţiei din China a avut loc un continuu proces de
transformare a formaţiunilor de rezistenţă în unităţi de tip militar. Pe
baza acestei experienţe Mao Tzedun arăta că „[ ... ] detaşamentele de parti
zani căpătînd călirea necesară se vor transforma treptat în unităţi re
gulate ; [ . . ] formele de luptă folosite de acestea se vor apropia şi ele treptat
de formele de luptă ale unităţilor regulate (Mao Tzedun, Opere alese, vol. 2,
Editura de stat pentru literatură politică, Bucureşti, 1955, p. 183).
Aceeaşi \experienţă o sublinia şi generalul-colonel Van Tien Dung, şeful
statului major general al armatei vietnameze, care arăta că dezvoltarea ;irtei
militare a armatei populare vietnameze a parcurs drumul "de la războiul
de guerilă la' războiul trupelor regulate".
.
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pentru organizarea instrumentelor specializate de forţă ale sta
tului. La alegerea acestor soluţii au fost luate în considerare cri
teriile eficienţei in lupta cu un agresor puternic, folosirii la maxi
mum a potenţialului demografic al ţării, realizării unor instrumente
de forţă puternice cu cheltuieJi de întreţinere minime, folosirii avan
tajelor pe care le oferă orinduirea socialistă, unitatea moral-poli
tică a poporului, conducerea unitară de către Partidul Comunist
Român a întregului proces de dezvoltare politico-socială a ţării.
Orientările generale ale politicii de apărare promovate de ţara
noastră au determinat alegerea soluţiei potri'vit căreia forţele desti
nate luptet armate (sistemul militar al statului) se grupează în două
categorii distincte : a) forţele armate, formate din trupele, forma
ţiunile, instituţiile şi serviciile subordonate Ministerului Apărării
Naţionale (al.'mata) şi cele subordonate Ministerului de Interne ;
b) formaţiunile populare de apărare, constituite din gărzile patrio
tice, formaţiunile de apărare civilă, formaţiunile de tineret şi alte
organe şi organizaţii ce se vor stabili prin lege.
Forţele armate au caracteristicile tipice ,,forţelor regulate" ale
apărării. Dintre acestea, armata constituie instrumentul principal de
forţă a statului. Formaţiile populare de apărare au un caracter pa
ramilitar, teritorial şi dau apărăr.U - prin masivitatea participării
populaţiei la aceste structuri organizatorice - caracterul popular
şi de masă. Existenţa unui număr foarte mare de formaţiuni popu
lare pregătite pentru luptă şi înarmate, pe întreaga suprafaţă a te
ritoriului ţării, capabile să ducă acţiuni locale şi zonale în cooperare
cu armata şi în mod independent, măreşte considerabil capacitatea
de rezistenţă şi de reacţie a întregului sistem al apărării naţionale.
Ele pot angaja inamicul peste tot în acţiuni de hărţuire şi de uzură
neîncetată. Totodată armata - beneficiind de disponibilitate te
ritorială şi temporală, de forţă de izbirE şi capacitate de manevră -,
pregăteşte şi execută operaţiile decisive în momentele şi în locurile
cele mai favorabile. In acest fel sistemul de forţe are capacitatea de
a acţiona eficient şi rapid, de a muta eforturile de pe o direcţie pe
alta, dintr-o zonă în alta, concomitent sau succesiv, în funcţie de
evoluţia situaţiilor.
Este evident că posibilităţile mari de luptă ale acestui sistem
nu derivă numai din complexitatea şi diversitatea forţelor şi mijloa
celor care îl compun ci şi din legătura lui organică cu întregul popor,
cu mediul geografic şi cu celelalte sisteme care participă la lupta cu
agresorul - politic, economic, administrativ-statal.
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3.2 Principii de structurare a forţelor destinate luptei armate
Dependenţa forţelo1· de posibilităţi ; concordanţa dintre
structuri, destinaţia lor, concepţia războiului de apărare şi
caracteristicile teritoriului ; specializarea subsistemelor ; asi
gurarea mobilităţii, puterii de foc şi de izbire ; autonomia
şi eficienta în acţiune ; polivalenţa, complementaritatea o:;i
permanenţa stării operaţionale

Sistemul de forţe destinate luptei armate a cunoscut transfor
mările impuse de progresul politic, economic şi social înregistrat
de ţara noastră pe drumul edificărH societăţii socialiste multilate
ral dezvoltate. In aceste transformări s-au î ncorporat totodată ce
rinţele ştiinţei şi artei militare, precum şi cele impuse de perfec
ţionarea armamentului şi de opţiunile doctrinare actuale. Toate
acestea au determinat selecţionarea unor pvincipii structural-orga
nizatorice proprii, dintre care, într-un prim plan, se remarcă cele
ce urmează.
Dependenţa structurii organizatorice a forţelor destinate lup
tei armate de posibilităţile umane, materiale şi spirituale ale sta
tului.
Este cunoscut gradul mare de determinări nemijlocite pe care
le exercită potenţialul economic şi cel demografic asupra organi
zării şi înzestrării forţei armate a statului. Pos,i bilităţile d emogra
fice şi economice exercită în mod nemijlocit o influenţă cantitativă
şi calitativă asupra efectivelor luptătoaroe şi asupra înzestrării lor cu
armament şi cu alte mijloace mater-iale necesare pentru ducerea
luptei.
Potenţialul demografic al ţării este cel care, prin numărul popu
laţiei active apte de efort militar (grupele de vîrstă între 1 6-60 ani
bărbaţi şi 16-55 ani femei) este izvorul din care se constituie şi
care alimentează efectivele luptătoare. Folosirea eficientă a aces
tei resurse impune soluţii care să asigure un echilibru raţional în
relaţia dintre potenţialul demografic, forţa de muncă .şi efectivele
luptătoare, astfel incit să se creeze condiţii optime atît pentru dez
voltarea ascendentă şi neîntreruptă a societăţii cit şi pentru sat1s
facerea nevoilor apărării.
Pentru a se răspunde acestor deziderate s-a adoptat soluţia
arătată anterior. Avantajele acestei soluţii constau în eficienţă, eco
nomidtate şi postbilitatea satisfacerii în măsura necesară atît a ne
voilor producţiei cit şi a celor de pregătire în anii de pace şi de
luptă în timp de răziboi. Populaţia încadrată în formaţiunile de
apărare are o dublă funcţionalitate. In situaţii de război - luptă
şi producţie, iar în timp de pace, producţie şi instruire militară în
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vederea îndeplinirii unor misiuni de luptă pentru apărarea pa
triei.
Economia influenţează cantitatea şi calitatea forţelor destinate
apărării prin capacitatea sa de a satisface nevoile de înzestrare şi
de a asi·gura resursele necesare menţinerii sub arme a unei armate
permanente care : 1) să fie gata în orice moment a face faţă unor
situaţii de pericol ; 2) să reprezinte nucleul pe baza căruia să s e
dezYolte rapid, prin mobilizare, forţa militară a ţării şi 3) s ă asigure
permanent pregătirea militară a populaţiei. Armata urmează un
continuu proces de perfecţionare şi modernizare care se desfăşoară
în pas cu sporirea posibilităţilor economice ale ţării şi cu impera
tivele impuse de evoluţia vieţii internaţionale.
Desigur că posibilităţile economiei de a asigura nevoile de în
zestrare a forţelor armate şi a celorlalte formaţiuni de apărare cu
mijloace de luptă depind atît de exjstenţa unei producţii proprii de
armament şi alte materiale militare, cit şi de existenţa unor surse
pentru procurarea din import a categoriilor de mijloace a căror
fabricare în ţară nu este posibilă sau nu este economicoasă.
Existenţa unei producţii naţfonale de armament şi de alte ma
teriale de război presupune mari eforturi financiare şi materiale din
partea statului, folosirea unor cantităţi mari din resursele materiale
şi demografice în alte scopuri <lecit cele legate strict de dezvolta
rea economico...iso cială.
Posibilitatea de a suporta eforturi de acest gen este limitată,
mai ales în cazul ţărilor mici şi mijlocii, sau în al celor care s-au
angajat într-un proces amplu şi multilateral de dezvoltare.
Ţara noastră, angajată cu toate forţele î ntr-un grandios şi di
namic proces de dezvoltare socialistă, avînd drept far călăuzitor
Programul Partidului Comunist Român, este obligată să facă efor
turi pe1�manente şi susţinute pentru perfecţionarea sistemului de
forţe destinate luptei armate în concordanţă cu sporirea în ritmuri
ridicate a resurselor sale economice şi cu cerinţele impuse de un
eventual război de apărare.
Dar dependenţele dintre economie şi structurile organizatorice
sînt mult mai complexe şi nu se rezumă numai la cele care se re
feră la înzestrarea cu mijloace de luptă. Ele au un caracter obiectiv
şi sesizarea lor justă este de natură să asigure o concordanţă co
respunzătoare între puterea economică a ţării şi soluţiile ce se
adoptă pentru structura organizatorică a sistemului de forţe.
Aceste dependenţe impun ca întregul si,c; tem militar să fie ast
fel conceput incit să dispună de o înaltă capacitate de luptă, atît
la pace cit şi la război şi totodată să folosească în mod raţional po60
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tenţialul demografic al ţării, asigurînd prioritate nevoilcr social
economice în anii de pace şi celor de apărare în timp de război.
In acelaşi timp se impune ca structurile organizatorice ale sis
temului militar să fie judicios profilate sub raportul efectivelor,
compartimentelor funcţionale, înzestrării, capacităţii de luptă etc.,
avîndu-se în vedere corelarea dezideratelor impuse de cerinţele lup
tei armate moderne cu cele ale posibilităţilor economice şi demo
grafice ale ţării.
In acest context poate fi subliniat ş i faptul că raţiunile deri
vate din criteriul eficienţei economice impun ca producţia de ar
mament şi mij loace de luptă să fie pe cît posibil complementară
producţiei de bunuri mnteriale realizate în procesul dezvoltării so
ciale. In acest fel o mare parte din mijloacele ş i materialele reali
zate în economie pentru nevoile dezvoltării social economice pot
fi asimila�e fără alte modificări, sau cu mici adaptări pentru ne
voile armatei. Şi invers, anumite tipuri de mijloace de luptă şi echi
pamente cu specific militar pot fi folosite şi în unele ramuri ale
economiei civile. Această orientare permite ca anumite capacităţi
industriale profilate pentru producţia de pace să poată fi reprofi1 ate rapid pentru producţia unor mijloace de luptă în caz de răz
boi şi în acelaşi timp capacităţile industriale existente la pace să
poată fi folcsite la maximum pentru dezvoltarea social-e.conomică
a ţa.rli.
Principiul concordanţei dintre structurile organizatorice ş i desti
naţia lor derivă din necesitatea realizării convergenţei între scopuri
şi forţele şi mijloacele destinate pentru realizarea lor. Acest princi
piu se aplică atît în cazul structurării organizatorice de ansamblu a
sistemului de forţe cît şi a fiecărei componente în parte.
Materializarea principiului respectiv în structura de ansamblu
a forţelor destinate luptei armate se reflectă în însăşi existenţa
celor două categorii de forţe : forţele armate şi formaţiunile popu
lare de apărare. Fiecare dintre aceste categorii de forţe are modele
organizatorice specifice, corespunzătoare unor anumite destinaţii
operaţionale. Astfel, armata este destinată să fie întrebuinţată în
acţiuni decisive, în locurile şi momentele hotărîtoare ale războiu
lui, folosindu-se la maximum capacitatea ei de manevră şi de lo
vire. Corespunzător acestei destinaţii la realizarea structurilor or
ganizatorice ale armatei prevalează principiile mobilităţii, puterii
de izbire, al puterii de foc etc. Pe de altă parte, formaţiunile popu
lare de apărare, care au un caracter teritorial, asigură sistemului
apărării o infrastructură densă, pe întreaga suprafaţă a teritoriului
naţional, capabilă să facă faţă oportun, în orice situaţie, unor even
tuale acţiuni masive prin surprindere cu trupe aeromobile, de di61
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versiune etc. La aceste formaţiuni au prioritate principiile acţiunii
la locul de muncă şi la domiciliu, lovitura prin surprindere şi
efi cace, folosirea terenului, adăpostirilor şi a condiţiilor locale.
Concordanţa dintre structurile organizatorice şi destinaţia lor
funcţională se manifestă nu numai la nivelul structurii de ansam
blu a sistemuilui de forţe, ci şi în oazul fiecărei oategori,i de forţe
în parte.
in cazul armatei, aplicarea acestui principiu prezintă două as
pecte mai importante. Primul se reflectă în fizionomia sa generală
formată din patru categorii de forţe ale armatei : trupe de uscat,
trupe de apărare antiaeriană a teritoriului, aviaţia militară şi ma
rina militară. Rolul şi structura organizatorică a acestor categorii de
forţe derivă din natura şi particularităţile mediilor spaţial-geografice
în care se prevede că se va duce lupta pe teritoriul ţării. Al doi
lea aspect vizează corelaţiile care există între scopurile luptei ar
mate şi ierarhizarea origanizatorică a sistemului militar. Această
ierarhizare este impusă de necesitatea pregătirii şi ducerii luptei
şi operaţiei simultan la mai multe eşaloane, care îndeplinesc fie
care diferite misiuni. insumarea acestor misiuni parţiale duce la
realizarea scopului general al luptei armate. Pornind de la scopul
politico-strategic general al războiului, în ierarhizarea scopurilor
(misiunilor) care derivă din acesta deosebim, în principiu, diferite
nivele ale acţiunii militare - strategic, operativ şi tactic -, cărora
le corespund, pe plan organizatoric şi al înzestrării armatei, anu
mite eşaloane, care au capacitatea de a îndeplini misiuni de un
anumit nivel (amploare).
Potrivit acestui principiu, în concordanţă cu amploarea şi com
plexitatea scopurilor generale ale ră:zJboiului, care se îndeplinesc
prin acţiunea convergentă şi însumată a tuturor forţelor siste
mului naţional de apărare, corespunzător fiecăruia dintre scopurile
parţiale derivate, au fost create corespondentele de forţă care dis
pun de mijloacele necesare pentru a le îndeplini. Ca urmare, armata,
care preia în subordine diverse formaţiuni de apărare, dispune de
o stratificare ierarhizată de structuri organizatorice care pot înde
plini misiuni de nivel strategic, operativ sau tactic.
intreaga ierarhizare a structurilor organizatorice dispune de
supleţea necesară pentru a oferi posibilitatea combinării lor în ve
derea îndeplinirii diferitelor scopuri ale luiptelor, operaţiilor şi a
războiului de apărare în ansamblul său.

Principiul realizării concordanţei între structurile organizato
rice şi concepţia războiului de apărare reliefează dezideratu[ reaili
zării unor structuri organizatorice care să poată asigura pregătirea
pentru apărare a întregului popor. In concordanţă cu acest prin-
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c1pm armata este în aşa fel organizată incit să poată asigura pre
gătirea militară de bază a întregii populaţii apte de efort militar.
lmpreună cu unităţile Ministerului de Interne armata asigură con
diţiile necesare îndeplinirii serviciului militar obligatoriu pentru
toţi cetăţenii români. Pentru pregătirea contingentelor de tineri,
-ca militari în termen şi cu termen redus, armata dispune de un
amplu sistem de recrutare şi încorporare, de un sistem eficient şi
unitar de instruire şi educare. Aceasta ::isigură armatei şi celorlalte
formaţiuni de apărare capacitatea de a acţiona convergent, într-un
singur sens, în mod coordonat, pe baza unităţii de interese, aspira
ţii şi de pregătire a întregului popor.
Materializînd concepţiile de apărare ale statului nostru, struc
tura generală a armatei cuprinde numai acele categorii de forţe
�i în cadrul acestora arme şi specialităţi care sînt în concordanţă
cu scopurile unui război de apărare şi cu condiţiile geoclimatice ale
teritoriului ţării noastre. Proporţiile acestor categorii, între care
trupele de uscat au cea mai mare pondere, structura lor organiza
torică internă, precum şi înzestrarea lor cu armament şi mijloace
de luptă sînt realizate pe baza şi într-o strictă concordanţă cu orien
tările politicii de apărare a statului nostru.
Caracteristicile teritoriului îşi exercită influenţa atît asupra
structurării sistemului de forţe destinate luptei armate cît şi asupra
desfăşurării luptelor împotriva unui eventual agresor.
Necesitatea luării în considerare a caracteristicilor terenului
a fost subliniată de comandantul nostru suprem, care a trasat
sarcina de a perfecţiona tactica în funcţie de condiţiile luptei ar
mate şi ale teritoriului ţării noastre, precum şi de a se însuşi mai
temeinic mînuirea mijloacelor de luptă, a armamentului şi a tehni
cii din dotare în diferite condiţii ale luptei de apărare, în funcţie
de relieful ţării noastre 6.
Avîndu-se în vedere aplicarea cerinţelor acestui principiu, pe
plan organizatoric armata noastră are în compunerea sa trupe
specializate pentru a lupta în mediul terestru, aerian şi maritim,
ponderea principală deţinînd-o trupele de uscat. Necesităţile adap
tării nevoilor luptei armate la condiţiile geospaţiale au determinat
înfiinţarea şi dezvoHarea unor genuri de armă şi specialităţi mili
tare cum sînt vînătorii de munte, pontonierii, pionierii, infanteria
marină (specializată pentru lupta în deltă şi zona de litoral), ma
rina fluvială ş.a.
e Nicolae Ceauşescu, România p e drumul construirii societăţii socialiste
mu ltilateral dezvoltate, vol. 13, Editura politică, Bucureşti, 1977, p. 4 5 1 .
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Una dintre cele mai „largi porţi" pe care agresorul ar putea
să o folosească pentru a pătrunde pe teritoriul ţării este spaţiul
aerian. Pentru a avea capacitatea să respingă agresiunea din aer,
în afară de trupele de apărare antiaeriană şi aviaţie, specializate
pentru acţiuni împotriva inamicului aerian, s-au creat condiţii ca
la această luptă să participe toate categoriile de forţe ale armatei
şi cele populare în limita unor posibilităţi foarte diferite. Ca ur
mare, sistemul de apărare antiaeriană a ţării dispune de mijloace
variate de luptă împotriva ţintelor aeriene care zboară la diferite
plafoane, precum şi împotriva trupelor para..,utate şi aerodebarcate.
Condiţiile teritoriului au o influenţă apreciabil! şi asupra struc
turii organizatorice a formaţiunilor populare de apărare. Astfel, ma
rile obiective economico-administrative au impus ca în diferitele
zone ale teritoriului să fie create formaţiuni populare de apărare
mai numeroase, organizate în structuri adaptate nevoilor de apărare
ale acestor mari obiective. Pe direcţiile principale de pătrundere
de la frontieră spre interiorul ţării a apărut necesitatea creării unui
sistem mai dens de forţe şi o infrastructură a apărării teritoriale
închegată şi dezvoltată atît ca localizare spaţială cît şi ca densitate.
Prin urmare, „răspîndirea" teritorială a formaţiunilor populare nu
este uniformă. Şi din punct de vedere al înzestrării, formaţiunile
populare de apărare se diferenţiază de la o zonă la alta şi de la un
obiectiv la altul. De exemplu, in zonele de cîmpie, pe direcţiile
importante de pătrundere şi la obiectivele importante de apărat
acestea beneficiază de o înzestrare prioritară cu armament şi mij
loace de luptă atît cantitativă cît şi calitativă, printre care se remarcă
existenţa unor numeroase mijloace de luptă împotriva blindatelor,
explozivi, artilerie, aruncătoare de flăcări ş. a.
Caracteristicile teritoriului imprimă particularităţi şi modului
de o rganizare a mişcării de rezistenţă, declanşată în porţiunile de
teritoriu căzute temporar sub ocupaţie. Configuraţia geospaţială a
ţării, concepţia apărării pe întregul teritoriu şi dezideratul reali
zării unei rezistenţe active şi eficiente „peste tot", au impus adop
tarea unor soluţii organizatorice care să permită ::it!t lupta în locali
tăţi, cit şi în afara localităţilor, a luptei în zonele păduroase şi !n
teren descoperit, a luptei în zonele de irigaţii şi hidroamelioraţii,
precum şi în orice condiţii de teren şi climă corespunzătoare mediu
lui nostru geoclimatic. In acest scop în legea apărării se stipulează că
pentru lupta împotriva inamicului pe teritoriul ce ar fi vremel
nic ocupat de acesta se constituie şi se pregătesc unităţi, subuni
tăţi şi grupuri ale luptei de rezistenţă.
Principiul specializării diviziunilor organizatorice derivă din
complexitatea luptei armate m oderne care solicită ansambluri de
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forţe compuse dintr-un mare număr de di·viziuni specializate pen
tru funcţionalităţi diferite. Aceste funcţionalităţi decurg la rîndul
lor din acţiunea mai multor factori, dintre care amintim dezvol
tarea impetuoasă şi continuă a armamentelor şi altor mijloace de
luptă, amploarea şi complexitatea acţiunilor şi conducerii, a forme
lor şi procedeelor de ducere a luptei, diversitat�a activităţilor ce se
desfăşoară la pace şi război pentru îndeplinirea sarcinilor ce stau
î n faţa apărării .
Orice funcţionalitate care comportă un anumit grad de com
plexitate şi de importanţă în ansamblul structurilor militare nece
sită un element executoriu adecvat, profilat într-un mod aparte,
un organ specializat care să dea un randament ridicat prin acţiona
rea lui specifică în luptă. Specializarea structurilor militare opti
mizează comportamentul funcţional al forţelor lu,ptătoare, favori
zează îndeplinirea sarcinilor şi a misiunilor. Principiul specializă
rii se aplică la toate .nivelele organismelor mHitare.
Armata este principalul instrument al statului specializat pen
tru ducerea luptei armate cu inamicul în războiul de apărare. Pe
lingă această specializare fundamentală, în anii de pace armata
are şi alte funcţii - educativ cetăţenească, de participa.re la rea
lizarea unor importante obiective economice. Celelalte forţe ale apă
rării au o dublă specialitate : economică şi de apărare.
Categoriile de forţe care intră în compunerea armatei sînt
specializate pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă î n medii
geografice diferite. .I n cadrul acestora există şi o specializare pe
arme. Diferitele eşaloane militare sînt specializate după natura mij
loacelor de luptă (pe arme) şi după modul specific de participare
la luptă (elemente de comandă, elemente luptătoare, servicii). In
cadrul acestor entităţi există de asemenea d iverse alte specia
lizări.
Gradul de specializare se rn.mifică în funcţie de nivelul ie
rarhic şi de complexitatea mijloacelor şi a misiunilor ce revin
fiecărei structuri origanizatorice. In cadrul eşaloanelor mici spe
cializarea prezintă un anumit grad de relativitate şi o anumită
interferenţă funcţională, care, în condiţiile luptei moderne devine
din ce în ce mai necesară. De exemplu, în cadrul grupei, echipa
j ului, piesei, maşinii de •l uptă apare stiiicl n ecesară o specializare
complexă a luptătorilor (servanţilor), î nsuşirea de către fiecare
militar a citorva specialităţi, care să le permită atît înlocuirea lor
reciprocă, cit ş i participarea tuturor, în comun, în caz de nevoie,
la

îndeplinirea

unei

misiuni

comjplexe

de

luptă.

Astfel,

în

ca

drul grupei de infanterie fiecare luptător poate fi chemat să
preia la nevoie comanda grupei, să fie trăgător la puşca mitralieră
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sau la a·runcătorul de grenade antitanc. Dealtfel, în armata noas
tră an de an sînt tot mai mulţi militarii care îşi însuşesc cite două
sau chiar mai multe specialităţi.
Totodată, se evidenţiază şi un alt aspect, mai ales datorită con
diţiilor specifice războiului popular de apărare. Este vorba despre
necesitatea ca trupele de toate armele şi specialităţile să-şi însu
şească unele procedee şi modalităţi de acţiune specifice altora. Infan
teria, de exemph.1, nu va aştepta în mod invariabil să fie sprij inită
de alte arme, ci trebuie să se „autoservească" rezolvîndu-şi cu forţele
proprii probleme specifice de artilerie, geniu, transmisiuni, chimice.
La rîndul lor, toate celelalte arme, prin instruire, învaţă să lupte ca
infanterie, atît în scop de autoapărare, cit şi pentru a putea par
ticipa nemijlocit la luptă, la lupta în .r ezistenţă.
Pornind de la caracterul acţiunilor probabile ale agresorului
toţi militarii armatei şi toţi luptătorii din formaţiunile populare de
apăirare, în afară de specialitatea lor de bază, sînt instruiţi şi penku
a putea lupta împotriva blindatelor şi împotriva ţintelor aeriene
care zboară la altitudini mici, în tehnica barajelor şi lucrărilor ge
nistice, capătă noţiuni pentru lupta în spatele inamicului.
ln situaţii de luptă se poate distinge şi o „specializare tempo
rară". Specializarea temporară este determinată de caracteristica
unor acţiuni şi misiuni de luptă ce pot reveni în mod ocazional
trupelor. Ne referim la „specializări" de genul siguranţei marşului
şi staţionării, cele care rezultă din participarea în compunerea unui
detaşament etc. Elementele care se găsesc în compunerea dispo
zitivelor de luptă prezintă şi ele atît note de specializare perma
nentă, cit şi de specializare temporară, în funcţie de durata misiu
nii ce se cere a fi îndeplinită.
Sporirea gradului de complexitate a luptei moderne determină
apariţia tendinţei de dezvoltare a noi şi noi specialităţi militare. ln
prezent poate fi subliniată ideea că specializarea in armată este un
proces care evoluează continuu, pe măsura introducerii în în
zestrare a noi mijloace tehnice şi găsirii de noi .procedee şi metode
de luptă 7•
Speoiarli:ZJarea şi polispecializarea se impun şi în cadrul formaţiu
nilor populare de apărare. Pentru lupt.3torii acestor formaţiuni se
pun aceleaşi probleme ca şi pentru militarii din cadrul armatei.
Cu şi mai multă acuitate se ridică această problemă pentru lup
tătorii din rezistenţă. Acţionînd de regulă în focare, pe mici forma
ţiuni compuse dintr-un număr redus de oameni, aceştia trebuie să
fie buni cunoscători ai folosirii unor mijloace din dotare, din cap7 Colectiv, Sistemul militar, Organizarea, recrutarea şi mobilizarea ar
matei, Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 142.
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turi şi improvizate pentru distrugeri, minări, deminări, vinătoare
de blindate.
Stiructura diferitelor verigi org,anizatorice aile forţelor destinate
luptei armate trebuie să răspundă în mod prioritar exigenţelor im
puse de însăşi raţiunea existenţei lor funcţionale - participarea la
actul -luptei arunate. Printre acestea se înscriu puterea de foc, mobi

litatea şi puterea de izbire.
Puterea de foc a unei anumite diviziuni organizatorice este asi
gurată de existenţa unor compartimente specializate în executarea
focului pentru neutralizarea şi nimicirea obiectivelor inamicului, prin
canti tatea şi calitatea armam entulUJi, a muniţiilor şi altor mijiloace
de l uptă cu care este dotată, prin gradul de instruire a luptătorilor
pentru cunoaşterea şi folosirea cu randament maxim a armamen
tului din dotare. Cu cît o subunitate (unitate) are o mai mare pu
tere de foc, cu atît ea este mai eficientă în luptă şi are capacitatea
de a îndeplini misiuni mai complexe.
Ca urmare a grijii permanente a partidului şi statului nostru
dotarea diferitelor structuri organizatorice ale armatei a fost con
tinuu dezvoltată şi modernizată, şi pe această bază a sporit conti
nuu puterea lor de foc. Datorită ampli ficării neîncetate a resur
selor economice ale ţării a fost posibilă creşterea puterii de foc a
marilor unităţi şi unităţi de toate armele. Astfel, între anii 1 956
şi 1 976 puterea de foc a unei divizii mecanizate a sporit de
3,5 ori. Sporirea puterii de foc a fost unul dintre factorii care a
permis ca diviziile actuale să aibă capacitatea de a îndeplini
misiuni de luptă cu un caracter mult mai complex şi în zone de
teren cu dimensiuni mai mari decit in trecut.
Puterea de foc a trupelor de uscat se realizează prin focul in
fanteriei, focul artileriei şi focul antiaerian.
In situaţii de luptă puterea de foc a diferitelor eşaloane poate
fi sporită prin mijloacele de întărire pe care acestea le pot primi
în funcţie de existentul în mijloace la dispoziţia eşalonului supe
rior şi proporţional cu importanţa misiunilor de luptă ce le re
\·in, precum şi prin intervenţia mijloacelor de foc ale eşalonului
superior în folosul subordonatului.
Mobilitatea trupelor este o cerinţă impusă de lupta modernă,
de viteza mare cu care se desfăşoară acţiunea de luptă, de ritmu
rile rapide de deplasare, desfăşurare şi acţiune a trupelor, care im
pun o mutare rapidă a eforturilor de pe o direcţie pe alta.
Mobilitatea este asigurată în primul rînd prin dotarea trupe
lor cu mijloace de luptă şi de transport moderne, cu caracteris
tici de bază superioare : viteză de deplasare apreciabilă, capacitate
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ridicată de trecere peste diferite obst11cole şi de deplasare în ori
ce teren, rază (autonomie) de acţiune mare, putere motrice mare,
siguranţă şi durabilitate în exploatare. In prezent mobilitatea tru
pelor se asigură cu mij loace de transport care dispun simultan de
capacitate mare de transport rapid, putere de foc şi proprietăţi de
protecţie a trupelor ce se transportă.
Gradul actual de mecanizare şi de aici capacitatea de mane
vră a armatei se reflectă în faptul că în prezent fiecărui militar îi
revine o forţă mecanică de 45 cai putere, ceea ce reprezintă de
peste trei ori mai mult decît în anii 1 950-1960. Pentru a întregi
acest tablou comparativ se poate arăta că dacă în cel de al doilea
război mondial în armata noastră revenea un mijloc de transport
auto la 1 50-300 militari, în prezent revine un mijloc de transport
auto la 45 militari.
Puterea de izbire a trupelor este o rezultantă a puterii de foc
şi a capadtăţii lor de manevră. La realizarea puterii de izbire o
contribuţie de prim plan o aduc blindatele (tancuri şi transpor
toare) prin puterea lor de foc, prin manevră şi blindaj şi prin
efectele cumulate ale acţiunii tuturor armelor din cadrul armatei.
I n cadrul trupelor de uscat unităţile de tancuri au cea mai mare
putere de izbire.
Puterea de izbire este o caracteristică a trupelor de uscat care
poate fi pusă în valoare doar în luptele duse în zonele de cîmpie
şi cu coline în acţiunile de amploare de tip ofensiv şi pe timpul
ripostelor ofensive ale apărării.
Sporirea puterii de foc, a mobilităţii şi a puterii de izbire consti
tuie preocupări şi pentru formaţiunile populare de apărare, dar
soluţiile adoptate pentru aceste formaţiuni diferă de cele folosite în
cazul structurilor de tip militar.
Astfel, prin destinaţia lor se impune ca formaţiunile popu
la'fe de apărare să aibă o mobilitate suficientă pentru ca să poată
acţiona oportun pe raza teritorială de care aparţin. Acest dezide
rat se poate realiza prin folosirea mij loacelor de transport din
parcurile existente în economia naţională. Totodată, puterea de foc
a acestor formaţiuni se realizează prin focul armamentului indivi
dual, automat şi neautomat, prin focul unor mij1oace mici dar
numeroase şi eficace antitanc şi antiaeriene, prin folosirea focu
lui prin su:riprindere şi prin utilizarea unor mijloace de luptă im
provizate.
Principiul autonomiei relative impune ca toate structurile orga
nizatorice să di51Pună de un anumit grad de autonomie în luptă.
Aceasta se realizează prin : crearea unor organe proprii de condu
cere care să aibă capacitatea de a conduce acţiunea eşalonului res68
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pectiv, chiar dacă s-a pierdut legătura cu superiorul şi cu veci
nii ; asigurarea ca fiecare eşalon militar să aibă o anumită capaci
tate de acţiune în timp şi spaţiu corespunzătoare destinaţiei lui
funcţionale ; existenţa unor resurse proprii tehnico-materiale şi
medicale ; posibilitatea creării propriilor rezerve ; asigurarea unei
suficiente capacităţi de supravieţuire. Aceste caracteristici, proprii
structurilor organizatorice militare moderne, le fac apte să ducă
acţiuni de luptă complexe şi rapide, pe spaţii întinse, timp înde1 ungat, în orice condiţii de teren şi de stare a vremii, să lupte în
mod independent în cazul că s-a pierdut legătura cu eşalonul supe
rior, să lupte în încercuire şi să supravieţuiască în condiţii de izo
lare îndelungată, sub acţiunea directă a inamicului, să treacă de
la lupta pe fronturi constituite la lupta de rezistenţă şi invers, îm
preună şi în cooperare cu formaţiunile populare de apărare, cu
toate celelalte componente ale sistemului de forţe ale apărării.
Principiu l realizării eficienţei maxime în luptă cere ca struc
turarea fiecărei diviziuni a forţelor şi mijloacelor destinate luptei
ai-mate să fie dimensionată şi să dispună de compartimentele şi de
mijloacele de luptă necesare astfel incit să-şi poată îndeplini mi
s i unile ce-i revin pe cîmpul de luptă, conform destinaţiei sale
funcţional e .
Principiul eficienţei maxime în luptă se corelează c u cerin
ţele care impun supleţe în organizare, simpHtate, concordanţă între
s trudură, înzestrare şi destinaţia funcţională a fiecărei diviziuni
organi::>:atorice.
ToaiP aceste deziderate se realizează prin combinarea judi
cioasă a dcuă elemente : efectivele în oameni (numeric şi gruparea
l or în structui:-i) şi mijloacele de luptă cu oare sînt dotate.
In trecut, obţinerea succesului în luptă era nemijlocit legată de
posibilitatea ridicării la luptă a unor efective mari de oamen�
organizaţi ca atare, deşi nu rnre au fost cazurile în care armate
mici, suple şi mobile au obţinut chiar în acel timp succesul împo
triva unor arn:ate mult mai numeroase. In condiţiile luptei moderne
se manifestă tot mai accentuat tendinţa spre realizarea unor struc
turi organizatorice de forţe luptătoare bine propoTţionate, suple,
cu efective strict necesare, formate din luptători bine instruiţi şi
cu un moral ridicat, capabile să ducă acţiuni împotriva unor forţe
net superioare.
Din punctul de vedere al înzestrării, într-o ciocnire armată par
tea care dispune de armament mai perfecţionat este de regulă
avantajată. Dealtfel, cu cit armamentul este mai perfecţionat, cu
cit sporeşte puterea de foc a acestuia, cu a tî t se creează condiţii
ca o anumită diviziune organizatorică să-şi reducă efectivele pînă
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la limita optimă necesară. De exem:plu, apariţia mijloacelor auto
mate de foc şi intrarea masivă a acestora în înzestrnrea armatei
a redus considerabil necesarul în efective în cadrul unităţilor şi
subunităţilor de infanterie ; concomitent au sporit substanţial per
formanţele de luptă ale acesteia. Aceasta a dus la un însemnat
spor de efidenţă în lupta infanteriei.
Una dintre preocupările ce se manifestă în armata noastră
pentru a se spori eficienţa în luptă a fiecărei diviziuni organizato
rice este aceea ca, în cadrul aceloraşi efective globale, să sporească
numărul celor angajate nemijlocit în luptă şi să scadă numărul celor
care încadrează serviciile şi alte formaţiuni neluptătoare.
In condiţiile războiului întregului popor eficienţa în luptă se
asigură prin structuri suple, care dispun de mobilitate şi autonomie,
de capacitatea de a coopera între ele, de a se completa reciproc, de a
îndeplini o gamă largă de misiuni, prin forme şi procedee de luptă
cit mai variate, folosind avantaj ele terenului, stării timpului şi a
tuturor factorilor şi condiţiilor care influenţează lupta.
Principiul polivalenţei operaţionale şi complementarităţii ac
ţiunilor derivă din caracteristica răz1boiului popular de apărare în
car·e sistemul militar al ţării poate fi solicitat simultan sau suc
cesiv să î ndeplinească un volum mare de misiuni, diversificate ca
natură, conţinut şi amploare. Pentru realizarea acestui volum de
misiuni forţele destinate lurptei trebuie astfel organizate şi înzes
trate încît să dispună de capacitatea de a folosi o gamă cit mai
mare de forme şi procedee de luptă. Se ştie că printre factorii care
pot contribui la compensarea sau diminuarea efectelor unui ra
port defavorabil de forţe este şi acela al folosirii unor forme şi
procedee de manevră şi de luptă care să pună forţele proprii în
situaţii cît mai avantajoase şi care să-l surprindă pe adversar.
In virtutea acestor cerinţe, atît structurile organizatorice ale
forţelor armate, cît şi ale formaţiunilor populare de apărare trebuie
să di&pună de o mare capacitate operaţională, pos1bilitatea de a
acţiona în comun pentru îndeplinirea aceleiaşi misiuni, de a acţiona
astfel incit să-şi completeze reciproc posibilităţile. Polivalenţa ope
raţională şi complementaritatea acţiunilor în lupta armată fac po
sibilă înlocuirea unor categorii de forţe cu altele. In virtutea mobili
tăţii organizatorice care rezultă din aceste prindpii, în funcţie de
situaţia strategică şi de cerinţele luptei armate devine posibilă
transformarea unor structuri militare şi paramilitare în forţe de
rezistenţă şi invers.
Principiul permanenţei stării operaţionale impune ca forţele
destinate luptei armate să aibă o înaită capacitate de ri:postă pen
tru a putea acţiona oricînd. In acest scop, atît organizatoric cît şi
70
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

prin procesul pregătirii de luptă şi educaţional se asigură forţelor
destinate să acţioneze în eşalonul întîi strategic o permanentă stare
de operativitate. Aceasta se realizează prin menţinerea în stare de
luptă, încă din timp de pace, a acelor categorii de forţe destinate
să acţioneze la începutul agresiunii cum sînt trupele de apărare
:i.ntiaeriană, o parte din trupele de uscat, aviaţia, marina şi altele.
Toate aceste principii care stau la baza concepţiei organizării
armatei şi a formaţiunilor de apărare şi a căror enumerare şi pre
zentare nu este exhaustivă deschid permanent posibilitatea unor
perfecţionări organizatorice, astfel incit fiecare entitate organizato
rică să aibă o capacitate cit mai mare de luptă., să poată îndeplini un
număr cit mai mare de misiuni şi cu un caracter cit mai complex.

2.3. Efectivele luptătoare şi mijloacele de luptă
Efective necesare apărării prin lupta armată . Armament
şi alte mijloace materiale necesare luptei. Aspecte ale ra
portului de forţe

Fondul uman, ca şi cel material, destinat luptei armate repre
zintă o parte însemnată din potenţialul demografic şi social-eco
nomic al ţării. De aceea, utilizarea lor în vederea realizării instru
mentelor de forţă ale statului este o operă de competenţă politică,
care revine conducerii politico-militare a statului. Stabilirea unor
proporţii optime între efectivele de pace şi de război ale armatei şi
cerinţele impuse de nevoile de apărare prezintă numeroase difi
cultăţi rezultate din efortul material şi financiar pe care îl im
plică apărarea ţării.
Oamenii şi armamentul constituie "materia primă"
pentru constituirea tuturor forţelor participante la luptă.

de

bază

Interacţiunea strînsă şi îmbinarea raţională a capacităţilor şi
eforturilor oamenilor cu posibHităţile şi performanţele mij loacelor
de luptă reprezintă temelia structurilor organizatorice a forţelor
armate şi a celorlalte formaţiuni populare de luptă. De gradul
de dezvoltare cantitativă şi calitativă a acestor elemente depinde în
ultimă instanţă valoarea combativă a instrumentelor forţei armate.

Efectivele armatei şi ale celorlalte forţe participante la lupta
armată constituie unul dintrre elementele principale care determină
capacitatea combativă a forţelor luptătoare. Oamenii pun în mişcare
armamentul şi celelalte mijloace participante la luptă. Ei deţin o
funcţie executorie (ca element participant nemijlocit la actul luptei
armate), una organizatorică şi una generatoare şi purtătoare a facto
rului moral în luptă. Complexitatea acestor funcţii îndeplinite de
om a determinat dezvoltarea concepţiei potrivit căreia în corelaţia
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generală dintre om şi armament, rolul determinant să fie atribuit
omului. Ace�tă concepţie a fost subliniată de comandantul nostru
suprem care arăta că „[ ... ] nu trebuie să uităm nici un moment că
rolul hotărîtor în luptă l-a avut, îl are şi îl va avea omul ; el decide
în ultimă instanţă soarta oricărei bătălii" s .
La determinarea efectivelor necesare a fi cuprinse în instru
mentele de forţă ale statului se impune a se lua în considerare atît
valorile cantitative cit şi cele calitative, atît cele colective cit şi cele
individuale ale oamenilor.
In armatele moderne se manifestă într-un prim plan tendinţa
spre asigurarea calitativă a efectivelor armatei permanente. Această
tendinţă este prezentă şi capătă un caracter obiectiv şi de necesitate
în doctrina noastră militară. Ea derivă din resursele materiale limi
tate ale ţării şi din eforturile impuse de construirea societăţii socia
liste multiilaterail dezvoltate, care nu permit să se realizeze şi să
se întreţină o armată cu efective numeroase. Totodată, chiar dacă
cantitativ s-ar realiza o armată mare, în mod practic ea nu ar
putea fi „atît de mare" încît să ducă la compensarea decalajului
numeric faţă de armatele ţărilor mari. In aceste condiţii ţara noas
tră a apelat la soluţii de tip calitativ-compensatorii, care pot oîeri
o eficienţă economică optimă şi totodată un ridicat randament ope
raţional-militar.
Aspectele cantitative ale efectivelor vizează atît efectivul total
al armatei cit şi efectivele diferitelor diviziuni organizatorice din
componenţa acesteia. Noţiunea de „ efective" exprimă numărul mi
litarilor de toate categoriile şi specialităţile care intră în compune
rea armatei (a altor categorii de forţe) sau a unei diviziuni sau
subdiviziuni militare sau paramilitare subordonate.
Din punct de vedere numeric, în timp de pace efectivul arma
tei este menţinut la o cotă minimă, de dorit optimă, care să asi
gure existenţa unei armate naţionale permanente suficient de pu
ternică, capabilă să efectueze pregătirea militară succesivă a
contingentelor de tineri, a întregii populaţii, să asigure acumulările,
d ezvoltarea şi perfecţionările tehnico-materiale impuse de nevoile
de apărare ale ţării, adică să asigure forţei militare a statului o
capacitate de luptă ridicată şi o stare operaţională permanentă. In
timp de război efectivele armatei sporesc considerabil prin chemarea
sub arme a rezerviştilor, prin acţiunea de „mobilizare" (care vi
zează şi alţi factori ai potenţialului militar).
Dealtfel, nici chiar statele mari, care dispun de puternice re
surse umane şi economice, nu pot întreţine timp îndelungat armate
s

Nicolae Ceauşescu, op. cit., voi. 4, p. 598.
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numeroase fără a întîmpina m ari dificultă.ţi economice şi sociale
rezultate din întreţinerea lor. Această idee, din care rezultă că şi
statele mari apelează la acelaşi gen de soluţii, a fost ex!Primată în
lucrarea Strategia militară, publicată în U.R.S.S., în care se arată
că „nici un stat, oricît de puternic air fi sub r.aport economic, nu este
în stare să întreţină în timp de pace forţe armate de masă de care
va avea nevoie pentru atingerea obiectivelor în timp de război .
Statele întreţin întotdeauna forţe armate cu un efectiv minim nece
sar, capabil să le asigure securitatea la începutul războiului şi pregă
tirea de rezerve instruite din punct de vedere militar" 9.
In actualele condiţii, cînd se manifestă tendinţa de a creşte
amploarea războiului şi a forţelor angajate în ciocnirea armată, a
influenţelor pe care le exercită revoluţia ştiinţifică şi tehnică con
temporană asupra războiului, efectivele privite din punct de ve
dere cantitativ continuă să joace un rol de seamă în organizarea
armatei şi în modul ei de acţiune. în această privinţă, sub incidenţa
corelaţiei dialectice dintre fondul uman şi cel tehnic-material, în
organizarea militară se fac simţite trei tendinţe.
Prima rezultă din raportul invers care există între creşterea
vertiginoasă a indicilor calitativi ai mijloacelor de Juptă şi scă
derea efectivelor. Pe măsura introducerii în înzestrarea armatelor
a unor armamente şi mijloace tehnice tot mai perfecţionate, efec
tivele cunosc o continuă descreştere. Tendinţa de a reduce efec
tivele pe această cale este însă limitată, deoarece accesul la arma
mentele şi mijloacele de luptă cele mai perfecţionate este contin
gentat şi el este de apanajul doar a citorva .ţări care dispun de
tehnologii de vîrf în acest domeniu.
A doua tendinţă este cea rezultată din amplul proces de mo
dernizare a arsenalelor militare din perioada postbelică. In această
perioadă „ [ . . ] în toate armateile a avut loc o creştere a efectivelor
destinate asigurării, în special asigurării tehnice, şi o scădere a
efectivelor luptătoare" 10. Perpetua!"ea ace�tei tendinţe ar diminua
însă capacirtiatea de lurptă a oricăirei forţe mdlitaire, mai ales în
cazul armatelor statelor mici şi mijlocii.
Ca urmare, în ultimii ani se conturează cea de a treia ten
dinţă, aceea de a „[ . . ] se pune un accent tot mai mare pe reducerea
.

.

9

Strategia mUitară, Editura Militară, Bucureşti, 1972, p. 295.
General-maior Ion Şuţa, Implicaţiile revoluţiei ştiinţifice şi tehnice
în organizarea forţelor a·rmate, în volumul Revoluţia ştiinţifică-tehnică ş i
implicaţiile e i î n domeniul militar, Editura politică, Bucureşti, 1972, p. 184.
10
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•
efectivelor luptătoare " 1 1
rormaţiunilor de servicii şi creşterea
Aceasta este una dintre căile de sporire a efectivelor luptătoare
în condiţiile menţinerii la un nivel constant a efectivelor generale
ale armatei. Pe această cale se urmăreşte ca raportul dintre efec
tivele luptătoare şi cele de servicii să reprezinte o valoare supra
uni tară cit mai apropiată de limita optimă. Considerînd că această
soluţie poate duce la întărirea capacităţii de luptă a subunităţilor
ş i unităţilor, în armata noastră se stud i ază care este limita optimă
a acestui raport şi posibilităţile de a se realiza atît prin perfec

ţionări organizatorice cit şi funcţionale.
Aspectele calitative ale efectivelor armatei reflectă atît com
poziţia acestora cît şi indicii calitativi ai oamenilor din evidenţa
militară, în special a corpului de comandă. E.5te un adevăr i ncon
testabil că în concentrarea şi dirijarea eforturilor, în valorificarea
tuturor resurselor şi capacităţilor pentru îndeplinirea oricărei mi
siuni încredinţate armatei de către partid rolul hotărîtor îl au ca
drele, competenţa, maturitatea şi e�perienţa de care dau dovadă,
devotamentul lor faţă de partid, faţă de patrie şi popor, faţă de
cauza socialismului, înaltul lor simţ de răspundere, pasiunea pentru
cariera aleasă. Fie că este vorba de comandanţi sau de activişti de
partid, de ofiţeri de stat major sau ingineri, de maiştri militari sau
subofiţeri, cadrele noastre, în totalitatea lor, răspund de calitatea
procesului

instructiv-educativ

din

armată,

de

formarea

tinerilor

- ce vin să-şi slujească ţara sub draipel - ca luptători temeinic
pregătiţi, curajoşi, dîrj i,

gata de orice sacrificiu pentru apărarea

patriei, răspund de îngrijirea, cunoaşterea şi mînuirea la perfecţie
de către militari a armamentului şi tehnicii din înzestrare, de or
dinea şi disciplina care caracterizează viaţa interioară a armatei,
de înalta capacitate de luptă a unităţilor şi marilor unităţi 1 2.
In condiţiile actuale, lupta modernă cere din partea luptătorilor
calităţi deosebite faţă de trecut. Ei mînuiesc pe cimpul de luptă
un armament şi o tehnică militară din ce în ce mai sofisticate.
I ar cu cit acest armament şi tehnică militară sînt mai complexe,
cu atît mai multe operaţii, care în trecut reveneau omului, sînt
preluate de aparatura modernă (de exemplu : ochirea, încărcarea,
urmărirea ţintei). La o primă vedere aceasta ar putea să ducă l a
concluzia c ă exigenţele faţă d e pregătirea luptătorului a r putea să
scadă. Dar această concluzie nu poate fi acceptată, deoarece un ar11

Idem.
Cadrele militare în slujba partidului şi a patriei, Editura Militară,
Bucureşti, 1972, P. 13.
12
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mament perfecţionat impune exigenţe noi faţă de pregătirea luptă
torului şi faţă de fizionomia sa moral-politică. I n noile condiţii
personalitatea luptătorului nu se poate şterge într-o masă amorfă ;
dimpotrivă, fiecare om pe dmpul de luptă trebuie să fie o persona
litate distinctă, ale cărei capacităţi şi posibilităţi fizice, intelectuale
şi psihice sînt hotărîtoare în mecanismul complex al luptei armate.
Să nu uităm că pe eîmpul de bătaie militarul este chemat să rea
lizeze o triplă înfruntare : „să lupte cu tehnica" pentru a o stăpîni,
supra\'eghea, regla şi acţiona ; să „lupte cu inamicul" pentru a-l
înfrînge ; să „lupte cu el însuşi" pentru a se autostă.Jpîni - în
sensul de a se adapta la solicitările războiului modern 1 3.
Armamentul şi celelalte mijloar:e necesare luptei armate con
stituie cel de al doilea element de bază al componentei materiale
a luptei armate.
Ca şi în producţia bunurilor materiale, şi în lupta armată
omul şi mijloacele de luptă nu pot fi puse în antiteză. După cum
s-a arătat, ele formează o unitate dialectică în cadrul căreia omul
are rolul principal, mijloacele reprezentînd „instrumentele" cu aju
torul cărora omul acţionează asupra adversarului.
Baza maiterială care furnizează armiatei şi celor:Ialte forţe
ale apărării majoritatea armamentului şi mijloacelor materiale de
care au nevoie este economia statului. Gradul de dezvoltare a
economiei ţării constituie factorul care determină în modul cel mai
direct, atît cantitativ cît şi cali tativ, fondul material necesar for
ţelor apărării.
Componenta princ:Lpală a înzestrării tehnico-materiale a arma
tei este formată din mijloacele de luptă, elementul cel mai mobil
şi mai revoluţionar, care influenţează nemijlocit principi ile, formele
şi procedeele de ducere a războiului, dezvoltarea şi organizarea ar
matei în ansamblul său. Conexiunea şi interdependenţa dintre mij
loacele de luptă, organizarea armatei şi fizionomia luptei exprimă
una dintre legile obiective care dirijează fenomenul militar.
Importanţa armamentului şi a celorlalte mijloace de luptă re
zidă în faptul că acestea reprezintă „instrum entele", „uneltele" cu
ajutorul cărora omul luptă cu adversarul. Ea a fost apreciată în
mod deoselbit de numeroşi teoreticieni militari. Acordînd priori
tate rolului omului, teoreticienii marxişti afirmă totodată că evo
luţia tehnicii militare produce profunde mutaţii în organizarea
armatei, în formele şi procedeele de luptă. In acest context revin
în actualitate cunoscutele reflecţii ale lui Errgels, care arăta că
13 Cf. General-colonel Ion Coman, Forţa disciplinei militare conştiente,
Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 83-84.
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„Progresele tehnicii de îndată ce deveneau utiiizabile şi erau efectiv
utilizate pentru ţeluri militare produceau i mediat, aproape în mod
violent şi adesea chiar împotriva con.ducerii militare, schimbări,
ba chiar revoluţionări în modul de a duce lupta" 14.
In legătură cu cele de mai sus sînt de subliniat şi opiniile care
consideră armamentul modern ca una dintre sursele de formare a
unei stări morale ridicate a trupelor care dispun de el, că un moral
cidicat presupune în egală măsură atît materialul uman, cit şi teh
nica de luptă modernă 15.
Mijloacele militare, din punct de vedere funcţional, se grupează
ln armament, mijloace de transport şi mixte (de transport şi luptă),
m ijloace de asigurare, mijloace de conducere etc. Fiecare categorie
de mijloace se departajează pe ti:puri şi genuri atît după criterii
funcţionale, cit şi după alte criterii. Mijloacele militare moderne
'>înt complexe şi multifuncţionale, însumînd în cadrul :iceluiaşi
agregat armament, mijloc de transport, mijloc de trecere peste
obstacole, mijloc de protecţie (de exemplu, tancul, trans.portorul,
avionul, nava).
In anii de după cel de al doilea război mondial, în condiţiile
desfăşurării explozive a revoluţiei ştiinţifice şi tehnice, armamentele
de toate categoriile au evoluat rapid, încorporînd cele mai de vîrf
descoperiri şi creaţii ale fizicii, mecanicii, electronicii şi ale altor
ramuri ale ştiinţelor tehnice. In aceste condiţii au apărut armele de
nimicire în masă şi purtătorii lor. Beneficiind de rezultatele ştiin
ţei şi tehnicii în aceşti ani s-au perfecţionat la maximum arma
mentele clasice, fapt ce a dus la împingerea pragului de eficienţă
în folosirea lor la zona de contact cu cel al armelor de nimicire
în masă. In 3.ceste condiţii a apărut conceptul de armament neo
clasic.
Ca urmare a cercetărilor şi perfecţionărilor la care a fost supus
armamentul clasic, în anii postbelici a crescut bătaia acestuia cu
30-40 0/0 , au sporit calibrele medii de la 85-100 mm la 1 20-1 30 mm
şi calibrele mari de la 1 50 mm la 1 75-230 mm, s-a redus greutatea
şi a crescut mobilitatea, au fost mecanizate operaţiile de serviciu
la material, a crescut cadenţa de tragere şi s-a mărit precizia tra
gerilor 16•
11

F. Engels, Opere militare alese, voi. I , Editura Mil i tară , Bucureşti,

1962, p. 17.

15 Col ectiv. Pentru o viziune psihosociologică asupra moralului armatei,
Editura Militară, Bucureşti, 1975, p. 109-1 10.
1& Cf. General-colonel Vasile, Ionel, Tendinţe în î nzestrarea trupelor de
uscat cu tehnică de luptă modernă, în Revoluţia ştiinţifică-tehnică şi impli
caţiile ei în domeniul militar, Editura politică, Bucureşti, 1972, p. 221.
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Desigur că toate aceste perfecţionări, care contingentează unele
categorii de armament numai la dispoziţia statelor mari şi bogate,
au dus la o sporire masivă a preţului lor de cost. Ca urmare, pro
cesul de înzestrare a armatelor diferitelor ţări a fost şi este extrem
de neuniform.
Mijloacele militare în ansamblul lor, în special armele majore,
sînt extrem de costisitoare. Cheltuielile pentru achiziţionarea, con
servarea şi menţinerea lor în stare operaţională sînt de 6-8 ori
mai mari decît cele destinate întreţinerii efectivelor militare. Aceste
cheltuieli împovărează tot mai mult economia ţărilor achizitoare
(în majoritate ţări în curs de dezvoltare) şi îmbogăţesc ţările fur
nizoare. Ca urmare, ţările mici şi mijlocii, îndeosebi cele angajate
pe calea unei ample dezvoltări economico-sociale, caută şi adoptă
soluţii cit mai avantajoase atît din punct de vedere economic, cit
şi operaţional.
Fiind o operă de mare complexitate, înzestrarea cu armament
şi alte mijloace de luptă a generat adevărate strategii ale arma
mentelor. Fiecare stat pra2tică în acest domeniu o strategie proprie,
in concordanţă cu doctrina sa militară. De fapt, însăşi înzestrarea
arimatei şi a tuturor forţelor luptătoare este una din preocupările
importante ale doctrinei militare.
Strategia armamentelor vizează alegerea direcţiilor optime de
înzestrare şi ea diferă de la ţară la ţară. In :principiu aceste direcţii
pot include : stabilirea listei de arme necesare (în funcţie de ideea
-doctrinară fundamentală) ; stabilirea surselor de procurare a aces
tor arme menţinînd un raport echilibrat între import-producţie
autohtonă ; crearea unor familii de arme şi standaroizarea ; stabi
lirea unor principii doctrinare de întrebuinţare în luptă a acestui
armament 17.
Pentru ţara noastră soluţiile mai convenabile în domeniul în
zestrării tehnico-materiale a armatei se dovedesc a fi cele care
au drept criterii fundamentale, orientative eficienţa economică şi
eficacitatea operaţional-militară. Aceste soluţii vizează o înzestrare
tehnico�materială selectivă, într-o anumită ordine de importanţă
:şi de urgenţă, pe baza celei mai avantajoase tehnici militare exis
tente (eficienţă maximă la preţ de cost minim), care să satisfacă
cerinţele unei armate naţionale moderne, cu o înaltă capacitate
-combativă. Indeplinirea acestor deziderate se urmăreşte atît cind
1'1 Vezi şi colonel Iulian S. Cernat, Revoluţia tehnică militară şi arma
mentul clasic, în Revoluţia ştiinţifică-tehnică şi implicaţiile ei în domeniul .
militar, Editura politică, Bucureşti, 1972, p. 214-215.
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este vorba de procurarea din prodUJCţia internă sau din import a
unor categorii de armament, cit şi de asi,gurarea unui raport optim
între cele două surse de înzestrare. Pentru unele categorii de teh
nică se impune soluţi1a procurării din import, pentru altele este
mai convenabilă procurarea din producţia autohtonă.
La stabilirea opţiunilor către una sau alta din sursele de procu
rare a armamentului se are în vedere că armamentul şi celelalte
mij loace de luptă n ecesare în cantităţi mari (armament de infan
terie, artilerie, transportoare, muniţii) sînt mai rentabile să fie rea
li2late în cadrul industriei naţionale de apărare. Pentru acele cate
gorii de armament şi mijloace de luptă care sînt necesare în canti
tăţi mici, sau a căror realizare în economia naţională nu este
posibilă sau nu este economică, sursa de procurare rămîne importul.
Oricare ar fi sursa de procurare a armamentului, este necesar
să se aibă în atenţie cerinţele tehnologiilor moderne de fabricaţie
a armamentelor, orientate spre sporirea puterii de foc, distanţei şi
ritmului de tragere, creşterea mobilităţii şi a capacităţii de trecere
peste obstacole, a razei şi vitezei de acţiune, reducerea gabaritelor
şi a vulnerabilităţii, miniaturizarea, preluarea de către sistemele me
canizate ş i automatizate a unor funcţii îndeplinite de om, crearea

în j urul unui prototip a unei familii de armamente, sporirea sigu
ranţei şi longevităţii în funcţionare 18.

Chiar şi această sumară trecere în

revistă

a unor probleme

legate de înzestrarea cu mijloace de luptă a forţelor destinate lup
tei armate ne oferă suficiente elemente care să demonstreze com
plexitatea

şi

importanţa acestei laturi

a

pregătirii

ţării

pentru

apărare prin luptă armată.
Armamentul şi tehnica militară pr·i n specificitatea funcţională,
gradul de complexitate şi parametrii tehnico-tactici exercită deter
minări
a

însemnate,

uneori

hotărîtoare

în

structura

organizatorică

armatei. In mare măsură divizările şi subdivizările

armatei

pe

categorii de forţe, iar în cadrul acestora pe genuri de armă sînt
o

urmare

a înzestrării sale. De asemenea,

organizarea

intimă

a

subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi, efectivele totale şi com
partimentarea efectivelor pe funcţii, specialităţi, posturi de luptă
şi servicii depinde în foarte mare măsură de anmamentul şi tehnica
din înzestrare. Aceasta face ca subunităţile, unităţile şi marile unităţi
de infanterie, mecanizate, blindate, triansmisiuni. geniu, artilerie etc.
să difere între ele cantitativ şi calitativ, organizatoric
ie

Ibidem, p. 209.
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şi operaţional.

Inzestrarea cu armament modern este una din căile modernizării
armatei, creşterii capacităţii operaţionale şi menţinerii ei în timp de
pace la dimensiuni optime, sporirii la mobilizare a forţei sale pe
măsura nevoilcr impuse de obiectivul strategic al apărării ţării.
Pentru sistemul nostru defensiv problemele armamentului in
teresează deopotrivă armata cit şi celelalte forţe ale apărării. Apli
carea principiului „arme contraarme" duce la necesitatea de a
asigura prioritar forţele cu două mari categorii de arme : arme
antitanc şi arme antiaeriene, de la cele mai mici, individuale, pînă
la cele mai complexe. Un sistem de bar aje şi obstacole antitanc,
pe direcţiile probabile de acţiune ale unor mari grupări inamice
blindate poate completa sistemul armelor antitanc. Armele uşoare
portative moderne, atît antitanc cit şi cele antiaeriene, în special
rachetele miniaturizate care pot intra în dotarea a cit mai nume
roşi luptători din forţele armate şi din formaţiunile populare de
luptă se pot dovedi a fi deosebit de potrivite pentru a contracara
acţiuni1le în forţă ale inamicului.
In concordanţă cu opţiunile nodStre doctrinare înzestrarea
tehnico-materială a armatei stă în atenţia şi se bucură de grij a
permanentă a partidului şi statului. Ca urmare, armata României
socialiste este beneficiara unei înzestrări tehnko�materiale adecvate,
in pas cu realizările şi tendinţele dezvoltării principalelor arma
mente cl asice, în speciial ale acelor categorii de armament care
corespund condiţiilor unui război popular de apărare. Ca urmare
a acestor preocupări au fost complet dotate toate genurile de armă
cu armament şi material modern, s-a înfăptuit totala motorizare
�i mecanizare a unităţilor şi marilo·r unităţi. Dispunem în prezent
de rachete de diferite tipuri, de avioane cu reacţie supersonice, ar
tilerie reactivă, tancuri, transportoare blindate, autoamfibii, nave
moderne de luptă, aparatură electronică, sisteme radiotehnice com
plexe, mijloace genistice perfecţionate, de transmisiuni, chimice.
tehnică modernă de calcul şi altele. !naltul grad de mecanizare şi
automatizare asigură mobilitatea, puterea de foc şi de izbire, su
pleţea, capacitatea de manevră şi precizia în executarea misiunilor
fiecărui gen de armă 19.
Aspecte ale raportului de forţe. Realizate şi pregătite din timp
de pace şi aduse într-o capacitate de luptă completă în timp de răz
boi, forţele şi mijloacele proprii sînt destinate să le înfrunte pe cele
ale adversarului şi să le înfrîngă prin luptă armată.
1 9 Armata Repu blicii Socialiste România, tradiţii şi contemporaneitate,

Editura. Militară, Bucureşti, 1975, p. 17.
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Ciocnirea dintre forţele proprii şi cele ale adversarului poate
avea loc în condiţii foarte variate (de timip, loc, grad de pregătire
în vederea 11.11ptei). Una dintre aceste condiţii, oare a jucat şi joacă
un rol important în obţinerea succesului, este raportul dintre
cantitatea şi calitatea forţelor şi mijloacelor proprii şi cele ale
adversarului. Acest raport ne poate fi favorabil - în limite foarte
largi -, poate fi egal sau nefavorabil.
Atît în trecut, cît şi în prezent raportul de forţe a avut şi
continuă să aibă o influenţă remarcabilă asupra desf�urării luptei
armate. Importanţa balanţei forţelor care se confruntă este ates
tată şi de faptul că ştiinţa militară recunoaşte existenţa unei
legităţi (principiu) a raportului de forţe. Esenţa acestei legităţi re
zidă în ideea că pentru a obţine victoria în lupta armată este ne
cesară realizarea unei anumite Slllperiorităţi de forţe şi mijloace
faţă de inami-c în locul şi în momentul executării loviturii.
Multă vreme, în trecut, raportul de forţe a reprezentat o com
paraţie matematică, cantitativă între diferitele tipuri de mijloace
existente în cadrul grupărilor de forţe angajate într-o luptă (ope
raţie). Această comparaţie se făcea atît la nivel global (strategic
sau operativ), cît şi parţial (între grupările de forţe angajate pe
diferite direcţii

de

importanţă

tactică).

Pe baza

concluziilor

re

zultate din această analiză comparativ-cantitativă se adopt.iau de o
parte şi de alta cele mai corespunzătoare forme

şi procedee

de

luptă şi de manevră, precum şi măsuri prin care să se compenseze
sau să se anihileze decalajul de forţe existent între părţi.
:E:lementele iniţiale ce intrau în calcule au fost numărul luptă
torilor (efectivele) şi cantitatea (numărnl) arimamentului. Treptat,
comparaţia s-a extins şi la anumite entităţi organiZ'atorice similare
ca efective şi armament (în timpul celui de-al doilea război mon
dial etalonul de comparaţie la nivel tactic era batalionul,

iar la

nivel operativ - divizia). In ce priveşte armamentul s-a introdus
treptat în calcule numărul de guri de foc de artilerie de cîmp,
antitanc, antiaeriene, de tancuri, avioane.
Raportul de forţe cantitativ nu a fost însă întotdeauna con
cludent pentru a explica succesul sau insuccesul în luptă. Victoria
în luptă nu a revenit în mod invariabil şi automat celui care deţinea
superioritatea în forţe şi mijloace. Ca urmare a acestor constată·ri
s-au căutat şi alţi parametri care să fie luaţi în calcul şi anume
parametrii calitativi. Dintre aceştia fac parte detaliile structurilor
organizatorice, caracteristicile tehnico-tactice ale principalelor mij
loace de luptă, puterea de foc şi de izbire a subunităţilor şi unită-
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ţilor care intră în calculul raportului de forţe. Există şi alţi indici
calitativi care influenţează raportul de forţe, dar care nu se pot
cuantifica şi nu pot fi luaţi în calcul în mod concret, ci doa;r se
pot estima. Printre aceştia se au î n vedere moralul trupelor, capa
citatea comandamentului, nivelul pregărtirii de luptă ş. a.m.d.
Tendinţe1le cantitativ-calitative î n calculul raportului de forţe

anifestat încă din timpul celui de al doilea război mondial,
s-au m

dar ele s-au transformat în metode curente î n lucrul statelor ma
jore în perioada postbelică. Aceasta se explică prin evoluţia calita
tivă rapidă pe care au cunoscut-o structurile organizatorice ale ar
matelor, armamentele, capacitatea comandamentelor. Astăzi state.l e
majore folosesc m etodologii cantitativ-calitative în

calculul rapor

tului de forţe, urmărind realizarea unei comparări cit mai veridice
a forţelor care se conkuntă. Au fost introduşi în calcul numeroşi
parametri calitativi, sub forma unor coeficienţi, proprii mijloacelor
de luptă. Pe bună dreptate, azi, prin raportul de forţe î nţelegem
relaţi•a numerică exprimată

cantitativ şi calitativ

între

forţele ş i

mijloacele proprii şi cele ale inamicului care poate fi stabilită în
anumite limite de exactitate pe plan tactic, operiativ şi strategic.
Problematica raportului de forţe în condiţiile confruntărilor de
tipul războiului popuilar, ce au ca SC"hemă conflictuală „întregul
popor ridicat la luptă contra armatei invadatoare", capătă aspecte
noi. !n acest aaz în raportul de forţe intervin şi alţi numeroşi fac
tori obiectivi şi subiectivi, unii cu parametri măsurabili, alţii ne
cuantificabili în afară de cei arătaţi mai înainte, care exprimă mai
corect balanţa forţelor oare se confruntă. Astfel, la orice acţiune
de luptă, alături de trupe ale armatei participă numeroase alte for
maţiuni populare de apărare care

angajează

n um eroase

forţe

şi

mijloace ale inamicului. Mai mult chiar, pe unele dkecţii tactice
pot acţiona numai formaţiuni de acest gen.

In aceste condiţii, î n

calculul raportului de forţe se introduc toate forţele proprii care
participă la acţiunea respectivă şi care, însumate, exprimă mai exact
posibilităţile trupelor proprii . Pentru ca să se poată exprima cit mai
exact posibilităţile

diferitelor

formaţiuni

populare

de apărare,

în

funcţie de structura lor organizatorică şi gradul de înzestrare cu
armament şi mijloace de luptă, se folosesc diferiţi coeficienţi de
ech1vaolare cu

unităţi şi subunităţi de

matei. In acest fel,

în

acelaşi tip din cadrul

cadrul raportului

ar

de forţe se lucrează cu

„unităţi de măsură" tipizate, iar raiportul de forţe în ansamblul său
exprimă mai exact schema conflictuală în războiul întregului popor.
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2.4. Materializări ale acţiunilor forţelor
şi mijloacelor pe cîmpul de luptă
Dispozitiv, foc, mişcare, manevră, lovitură, amenajare
genistică, baraje şi distrugeri, legiituri

Forţele şi mijloacele îşi exprimă comportamentul specific prin
acţiunile ce le desfăşoară pentru combaterea forţelor adverse.
Aceste acţiuni constituie însuşi conţinutu� luptei armate şi ele
cunosc o mare diversitate de materializări în funcţie de natura,
posibilităţile tehnico-tactice şi specializarea pe care o au diferit e
categorii de forţe şi mijloace. Astfel, structurile organizatorice de
bază nu acţionează în luptă potrivit schemei lor de organizare, ci
potrivit unor altor grupaje, denumite dispozitive de luptă. Arma
mentul, ca mijloc de luptă, îşi mate.rializează acţiunea prin foc, i ar
mijloacele de transport, prin capacităţi de deplasare. Aparatura şi
diversele echipamente îşi materializează •acţiunea prin ol:>servare,
cercetare radiotehnică, i n timp ce utilajele de geniu, prin capaci
tăţile de amenajare genistică a terenului, amenajare a drumurilor,
lucrări de mascare.
Fiecare mijloc de luptă exercită o influenţă specifică asupra
luptei aducîndu-şi o contribuţie proprie - prin intermediul oa
menilor - la înfrîngerea adversarului. Dintre multiplele modalităţi
în care se materializează acţiunea forţelor şi mijloacelor pe cîmpul
de luptă se vor releva în continua,re cîteva.
Dispozitivul trupelor se identifică cu un sistem temporar, in
care se dispun şi se articulează forţele şi m ijoloacele în luptă, în
tr-o anumită situaţie, „[„.] o grupare a diferitelor trupe şi arme
într-o anumită ordine [„.]" care, de la caz la caz „[„.] se fracţio
nează într-un anumit mod, apoi se grupează şi se dispun în te
ren [„.]" 20• Forţele şi mijloacele se dispun într-·un anumit fel cînd
staţ.ionează, în alt fel cînd se deplasează şi în alt fel în timpul
luptei. Ca urmare, se pot deosebi dispozitive de staţionare (î n
raioane de concentrare, de regrupare), dispozitive de deplasare (de
marş, de transport), dispozitive p remergătoare de luptă, dispozitiYe
de luptă (diferenţiate pe forme de luptă).
„Aranjarea trupelor" în cadrul fiecăruia dintre dispozitivele
posibile se realizează după anumite criterii specifice, care deter
mină o anumită fizionomie a dispunerii trupelor. Astfel, în staţionare
20 General-maior Ion Şuţa, Elemente de tactică, Editura Militară, Bucu
re şti, 1972, p. 183.

82
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

prevalează criteriiJe completării şi rnfacerii capacităţii de lUiptă, asi
gurării odihnei oamenilor, siguranţei ş i pregătirii în vederea acţiu
nilor ce vor urma. Pentru deplasare p revailează criteriile folosirii
integrale a capacităţii de trans.port ş i de deplasare, siguoranţei, de
vansării inamicului în desfăşurare şi în deschiderea focului. La rea
lizarea dispozitivelo.r de luptă au priorit1ate criteriile valorificării
puterii de foc şi de izbire, asigurării libertăţii de acţiune, sprijinu
lui redproc între subunităţi ş.a.
Fiecare formă de dispozitiv implică o anumită fracţionare a
forţelor şi mijloacelor. F.r::icţionarea presupune, la rîndul ei, de
fiecare diată o grupare sau regrupare nouă a diferite:Ior arme, o
combinare a acestoria în vederea constituirii diferitelor eler.:.2nte
componente ale dispozitivului, care pot avea o valoare şi natură
diferite, în funicţie de specificul situaţiei şi al scopurilor (misiuni
lor) vizate.
Totodată, elemente1le componente ale unui dispozitiv diferă de
la o categorie de trupe ln alta, de la o armă la alta. De exemplru ,
in cadrul unităţilor şi marilor unităţi de arme întrunite principa
lele elemente ale unui dispozitiv sînt : eşaionul întîi şi eşa�onul doi
(eşaloane sau coloane de marş), grupări

de artilerie (de cîrn:p şi

antiaeriene), rezerve (de diferite arme şi trupe speciale), elemente
de cercetare ş i de siguranţă (a staţionării, a rnarşu!lui), detaşamente
de natură şi cu destinaţii diferite (înaintate, de asigura.re a miş
cării, de întoarcere). Numărul şi natura acestor elemente diferă în
funcţie de tipul, categori•a şi mărimea forţelor, de forma de acţiune
şi de nivelul .acţionai respectiv.
Dacă elementele componente ale unui dispo-zitiv de trupe de
arme întrunite sînt cele arătate mai sus, altele sînt elementele unui
dispozitiv al unei grupări de artilerie. In acest caz dispozitivffi este
format din subunităţile de artiilerie în poziţii de tragere, puncful
de comandă al grupării, punctul de observare şi mij'1oacele de cer
cetare desfăşurate în vederea acţiunii. Şi la celelalte arme (servicii)
dispozitivele îşi au caracteristicile proprii.
Din

pun:ctuil

de vedere

al

mărimii

(cantităţii)

forţelor

(gru

părilor de forţe) şi al scopurilor vizate de către o anumită grupare

de forţe pot exista dispozitive ale grupărilor de forţe strategice,
operative şi tactice. Fiecare dintre acestea, în funcţie de locul pe
teri toriul naţional unde se articulează,

pot

fi

formate

din

trupe

ale armatei, formaţii populare de apărare sau mixte. De exemplu
î n zona frontului regula o constituie dispozitivele mixte. In inte
riorul ţării, acofo unde agresorul foloseşte desantul aerian, în faza
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iniţială a luptei cu acesta, dispozitive·le pot fi constituite în prin
cipal din formaţiuni populare de apărare.
Focul şi mişcarea sînt elemente acţionale primare, prin in ter
mediul cărora forţele şi mijJoacele proprii îşi exercită influenţa
asupra forţelor adverse.
In funcţie de adîncimea pînă la care se execută şi de impor
tanţa efectelor obţinute, focul poate avea o importanţă tactică (cel
executat cu armamentul infanteriei, artileriei şi cel executat de avia
ţia de sprijin) sau una operativă (loviturile executate cu m·iaţa
asu::ira obiectivelor din adîncimea dispozitvului inamic).
Folosit cu precizie, raţional, economic, eficient şi la limita
posibilităţilor maxime a fiecărei categorii de armament, focul con
stituie mijlocul principal de nimicire a inamicului.
Mişcarea, ca deplasare a forţelor şi mij:loiacelor are loc în orice
formă a luptei. Com binarea cît mai diversă a focului cu mişcarea
forţelor dă naştere unor elemente compuse cum sînt manevra,
lovitura şi izbirea.
Manevra * este o acţiune de cea !nai ma.re importanţă pentru
obţinerea succesului pe cîmpul de luptă. Ea a evoluat odată cu dez
voltarea mijloacelor de luptă, mai ales a armelor majore (tancu
rile, mijloacele aeriene, navale, rachetele), şi a perfecţionării şi scien
tizării conducerii. Datorită mijloacelor moderne de luptă manevra
poate avea loc în toate mediile spaţiale (terest.ru, aerian, cosmic,
n:aritim) în care se desfăşoară lupta armată.
Avînd î n vedere conţinutul luptei moderne, conceptul de ma
nevră este î n prezent folosit în două sensuri : a) ca deplasare şi b) ca
formă de executare a loviturii asupra inamicului.
Cu cît armata dispune de mijloace de transport şi de l uptă
mai mobitle, de o conducere mai suplă, de mij�oace de legătm·ă mai
adecvate, cu atît ea va avea o capacitate mai mare de a executa
acţiuni cu caracter manevrier.
Datorită i nfluenţei pe care o exercită existenţa diferitelor ti
puri de mijloace de luptă şi de transport asupra posibilităţilor de
a

executa manevra, în prezent se manifestă tendinţa de a înzes-tra

fiecare subunitate, unitate şi mare unitate cu acele mij loace de foc
care să poată acţiona - manevrînd traiectoriile - pe tot spaţiul
(f.ront şi adîncime) indus în misiunea care revine în mod normal
eşalonului respectiv. Cu cit nivelul unui eşalon este mai mare, cu
atît el dispune de mijfoace de foc mai puternice, care au posibi'li *

Vezi şi 3. 4.
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tăţi mai mari de a executa manevra de foc. Totodată, manevra ca
deplasare a trupelor depinde de cantitatea şi calitiatea mijloacelor
de transport. Cu cît trupele dispun de mij loace de tmnsport mai
numeroase, care au capacitate şi viteză mare de transport, cu atît
mai mult aceste deplasări se pot executa pe distanţe mai m ari şi
într-un timp mai scurt. Deplasarea rapidă a forţ elo r şi mijloacelor
ele foc pentr u a rea1i7.a fie o grupare de loviire, fie sustragerea for
�eior proprii de sub loviturHe inamicului este o condiţie necesară
pentru asigurarea libertăţii de acţiune, pentru a muta succesiv efor
turile pe direcţiile şi î n momentele unde şi în care se urmăreşte
a se obţine cel puţin local şi temporar superioritatea în raportul de
forţe .

Lovitura se identifică cu momentul culiminant al acţiunii mili
tare, în care se produce ciocnirea fo rţe lor celor două părţi belige
rante. Ea este o ·rezultantă a mişcării forţelor cumuilată cu acţiunea
distructivă a focului şi a 1altor nti}looce de Ju:ptă participante la co
li ziune.
Lovitura finalizează orice acţiune de luptă ; din acest punct de
vedere, ea reprezintă o componentă a acţiunii militare şi anume
faza hotărîtoare a acesteia.
Elementele caracteristice ale loviturii sînt cantit•atea şi fe lul
forţelor şi m ijlo.acell o r •cu care se execută, :puterea focului, proce
deul ( proced ee l e) folosit, id eea de manevră şi durata acţiunii.
In războiu1l popular de apărare sl.IJCcesele acţiunilor la nivel stm
tegic şi chiar operativ se obţin nu atît prin Jorvituri executate cu
grupări puternice de forţe şi mijloace, ci pri n lovituri de mică am
ploare, frecvente, executate prin surprindere, cu o du.rată scurtă,
asupra locurilor vulnerabHe a!le inamicului, în t i mp ul şi locurile
c·a re favorizează acţiunea proprie. Aceasta materioa1izează una din
tre soluţiile prin oare se poate finaliza concepţia cu cairacter doc
tri n ar a obţinerii succesului î mpotrivia unui agresor puternic, folo
sind forţe şi mijfoace puţin nu1mernase.
Izbirea deşi pare că este un termen sinonim, din punct de ve
dere semantic, cu Jovitura, are nuanţele proprii care o definesc.
In terminologia militiară actuală se obişnuieşte a d ifere n ţia cele
două .acţiuni pe două planuri. In primul rînd se acceptă sensul că
izbirea reprezintă o „'1ovitură" la oare participă masiv blindatele,
in principal tancurile. În al doilea rînd termenul de izbire se folo
seşte şi pentru a marca momentul în care lovitura atinge dispozi
tivul inamic.

Amenajarea genistică a terenului include un ansam!blu de mă
suri şi de acţiuni oare vizează realizarea unor [ucrări de „modelare"
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a terenului care să favorizeze :acţiunea forţelor proprii şi să o deza

vantaj eze ipe cea a adversarului. Se au în vedere lucrări care să
asigure mărirea capacităţii ofensive sau defensive a trupelor ; as
cunderea acţiunilor şi protecţia trupelor proprii ; facilitatea depla
sării forţelor proprii şi altele.
Măsuri.le ce se circumscriu în acest concept nu sînt numai de
resortul trupelor de .geniu d, în majoritatea lor, se î ndeplinesc de
toate trupele şi de formaţiunile popu1are de apărare. In vederea
realizării acestor sarcini trupele de 1g eniu folosesc mijiloace şi uti
laje specializate, de mare randament, în timp ce celela[te trupe fo
losesc în ·acest scop uneltele obişnuite din dotare.
Legătura în 1luptă materializează acţiunea subunităţHor (unită
ţilor) de transmisiuni. Legătura a j uoat, din cele mai vechi tim
puri, un rol important în conducerea trupelor, fiind considerată ca
unu'l din factorii hotărîtori pentru obţinerea succesuilui în lupta
armată. In lupta m odernă legătura a devenit una din condiţiile de
bază ale victoriei, deoalI"ece ea este cea care 1asigUJră circulaţia in
formaţiilor în toate sensurile, fără de care nu poate să existe con
ducere, cooperare, execuţie operaţională la toate nivelele.
Se ştie că mijloacele de transmisiuni s-au dezvoltat şi continuă
să se dezvolte vertiginos. Şi în :acest domeniu revoluţia .ştiinţifioeă
şi tehnică a generiat mijloace din ce în ce mai perfecţionate, mai
sigure. Dar concomitent cu aceasta s-au dezvoltat şi amplificat şi
mijloacele „antidot". Ca urmare, chialI" şi cele mai moderne mijloace
electronice de legătură pot fi contracarate. De iaJceea într�un război
popular de apărare se pune ,atît problema folosirii unei game cit mai
diversificate de mijloace de legătură, de la cele mai perfecţionate
pină la cele mai simple şi chiar improvizate, cit şi cea a protecţiei
acestor legături împotiriva acţiunilor duse de inamic pentru a le
dezorganiza.
Faptul că apărarea are ca spaţiu propriul teritoriu, permite
folosirea atît a mijloacelor de legătură specific :militare, cit şi a
reţelei permanente, naţiona•le, de legătură, a tuturor mij loacelor de
informare în masă.
Este evident că cele citeva exemplificări prin care ram airătat
modul în care se materializează în lupta arm�tă acţiunea diferi
telor categorii de forţe şi mijloace nu 1p oate epuiza complexitatea
şi diversitatea acestora. La cele de mai sus se poate adăuga că fie
care armă (serviciu) îşi manifestă rprezenţia în 1acţiunea armată prin
forme specifice d e sprijin şi de asigurare rle 1U1Ptă, materială, teh
nică sau medicală.
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3

Conţinutul şi fizionomia generală
a luptei armate

3 . 1 . Citeva caracteristici generale ale luptei armate
De la lupta armelor întrunite la lupta cu arma în mînă a
întregului popor. De la formele clasice de acţiune la o formă
de luptli unici, integratli. O nouă dimensiune a frontului
şi spatelui frontului

In d ecursuil istoriei, ca urmare a dezvo'ltării impetuoase a
mijloacelor de luptă, a rparticipării Jia acţiunile de luptă a unor
forţe tot mai numeroase şi mai diversificate ca specializare, ia îm
bogăţirii teoriei mHitare, lupta armată şi-a lărgit în mod conside
rabil conţinutul şi şi--a modificat fizionomia căpătînd ·treptat di
mensiuni şi oaracteristici care au d eterminat apariţia unui concept
nou, acela al luptei moderne.
Dacă în trecut lupt1a trupelor de uscat era o însumare 'a acţiu
nilor infanteriei, cavaleriei şi artiileriei, pe măsura dezvoltării ar
mamentului şi 1a apariţiei unor arme noi, lupta a devenit o însumare
a eforturilor tuturor arnn elor, o luptă a armelor întrunite. Această
caracteristică a fost dominantă în [uptele ce au avut loc în anii
celui de al doi1lea război mondial, precum şi în războaiele din pe
rioada postbelică.
CaracteristicHe unui eventual război al întregului popor pen
tru apărarea ţării prefigurează noi redimensionări în conţinutul şi
fizionomia luptei armate. Aceste redimensionări sînt determinate
de o multitudine de factori oare particularizează acest gen de con
fruntare printre care, într-un prim plan, se remaircă : caracterul
dur al ciocnirii

armate, rezultat din intransigenţa scopurilor care

animă păorţi;le angajate în conflict ; mijloacele de luptă folosite d e
adversari ; marea diversitate de forme ş i .procedee d e luptă ; mul
titudinea forţelor apărării participante la lupta cu agresorul.
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Este evident că primii dintre factorii enumeraţi îi gas1m pre
zenţi în orice luptă modernă. Elementul nou îl constituie for
ţele participante la luptă ; alături de airmată se vor găsi prezente
o mare diversitate de formaţiuni populare de apărare, care depă
şesc cu mult, din :punct de vedere oanrtitativ, efeotivele armatei.
Acestea sînt înarmate cu armament portativ şi armament 1uşor de
sprijin, drar ele pot folosi .totodată şi armamentul provenit din
capturi, precum şi o mare diversitate de mij loace de luptă impro
vizate. Contopindu-se în masa .popul<aţiei şi antrenînd-o pe ,aceasta
la luptă, fie pe fronturile constituite, în spatele frontului sau în
mi�carea de rezistenţă, aceste formaţiuni impreună cu populaţia
din zonă au posibilitatea să folosească atît procedeele de luptă cla
sice, cele a1le războiului de gueriJă, precum ·'? i noi procedee de luptă
necunoscute şi surprinzătoare pentru inamic.
In aceste condiţii, în războiul întregului .popor, concomitent cu
lupta armelor întrunite, care continuă să ră:m înă caracteristică ac
ţiunil.or duse de trupele armatei, este fire.se oa lupta armată să
capete trăsături noi care o definesc �a pe o luptă armată a între

gului popor.
Conţinutul luptei armate a întregului popor este aşadar de
finit în principal de multitudinea şi eterogenitatea forţelor şi mij
loacelor de luptă, care pot folosi o gamă foairte 'diversificată de
acţiuni militare, unele de tip armat clasic, alrteile de tip gueriler,
care în ansamblu conturează un tablou specific infruntării armate
cu agresoruil. Rolul determinant î n definirea noii fizionomii a luptei
rezul.tă din combinarea acţiunilor duse de armată cu cele duse 'de
f.ocţele populare de apărare care, însumînd efective nume,roase şi
structuri organizatorice d iversificate, exercită influenţe dintre cele
mai variate asupra conţinutu1lui 'luptei armate, mărindu-i oapaci
tateia de neutrail izare, nimicire şi distrugere şi aria de cuprindere
în spaţiu şi timp. Este un aspect nou, necesar a fi subliniat şi ana
lizat în continuare, deoarece conţinutul clasic al luptei armate, re
zultat din participarea kl. Juptă numai a forţelor armate, a fost
exitins prin posibilitatea î nsumă.fii în conţinutul său a acţiunilor
miilitare ale întregului popor.
Pdn participarea la 1luipta cu agresorllll a forţello r 1populare de
apăriare, conţinutul luptei ar.mate s-a îmbogăţit în special prin po
sibilitatea intensifică1rii frecvenţei luptelor de infanterie în !locali
tăţi, în păduri, în terenuri greu accesibile, a luptei impotriva
tancurilor şi mijloaceloc blindate a[e inamicuLui, fdlosind mijloace
de rtip artizanal, a luptei pe timp de noapte, asigurîndu-se în acest
fel ·posibilitatea folosiirii unei mari di.versităţi de procedee de luptă
în vederea obţinerii succesului asupra inamicu[ui. Totodată, pre-
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zenţa activă a forţelor populare permite armatei să-şi po1arizeze
efortUJrile pe direcţiile principa!le, în zonele în care lupta capătă
mdici maximi de intensitate şi decizie.
Pentru formaţiunile popu;l1are de apărare capărtă dimensiuni
majore .procedeele de luptă specifice luptei de guerHă (infilt:riarea
în obiectivul de atacat, atacul prin surprindere în condiţii de vizi
bilitate redusă) prin care se poate compensa inferiocitatea nwnerică
şi în puterea de foc. !n cazul acestor acţiuni s uccesul se asigură
nu atît prin capacitate mare de foc, ci prin mohilitate, surpriză,
lovitura din interioruJ obiectivului.
Extinderea luptei cu agresorul pe o mare suprafaţă a ţării şi
angaj area în totalitate a fondului uman apt de efort miHtJar deter
mină siehimbăiri impolt"tianrte şi în amploarea luptei armate, impu
nînd apariţia unor dimensiuni noi atît spaţiale cit şi ca intensitate
şi frecvenţă. Printre ace5tea pot fi relevate desfăşurarea şi po
lairizarea acţiunilor 1armatei 1pe direcţii, concomitent cu frecvente
lupte cu caracter de independenţă, în fooare, acţiuni de rezistenţă
în orice loc de pe teiritoriul naţional un:de îşi foce inamicu1l simţită
prezenţa.
Desfăşmarea neuniformă a acţiunilor de [uptă poote fi con
siderată ca una din trăsături.Ie caracteristice ale fizionomiei luptei
armate. Această neuniformitate (ca forţe participante şi intensi
tate) este determinată de caracterul eterogen aJl elemen<tefor parti
cipante la luptă {forţe şi mijloace proprii), de modul de acţiune
probabil al adveirsaru[ui şi de panticu[arităţi1le terenului.
Un element nou şi specific luptei armate este îmbogăţirea
conţinutului ei cu fornneil e şi procedeele de acţiune de tipu[ re
zistenţei populaire. Includerea în conţinutUJl. luptei armate a unei
game foarte complexe de acţiuni de <tipul rezistenţei populare de
termină o 1pennanenţă activă a luptei împotriva iniamicului în zo
nele ocupate vreme[nic de către acesta, imateriailizînd în fapt ideea
că lupta împotriva ag!resorului nu se termină dacă inamicul a
ocupat vremelnic porţiuni din teritoriull naţional, ci nwnai odată cu
izgonirea acestuia. In anumite perioade all e războiului de apărare
şi în zonele ocupate vremelnic de inamic, rezistenţa populară poate
sii se identifice ea singură cu conţinutUJl. lupitei arnn ate. In a<lte pe
rioade ponderea acţiunilor de luptă ale rezistenţei poate fi mai
scăzută. Permanenţa ei însă pînă la obţinerea victoTiei este o ne
cesitate şi o positbi[it.ate obieetivă. Chiar şi în iacele etape ale răz
boiului în oa.re ponderea acţiunHor revine armatei, rezistenţia înde
plineşte o importantă funcţie în [upta cu agresorul, fiind orientată
spre executarea unor lovituri convergente cu celle executate de
�rţele armate.
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Privită în ansamblul războiului rezistenţa este procedeul stra
tegic de acţiune de bază împotriva agresorului pe teritoriul vre
melnic oc upat de acesta. Ea poate cunoaşte �ntensităţi şi forme di
ferite de manifestare. Acţiunile rezistenţei armate sînt coordonate
cu cele a:le defeillSivei sau ofensivei s.trategice executate de forţele
armate, precum şi cu ceie ale rezistenţei nearmate.
Concepţia apărăirii ţării printir-un ră�boi al întregului popor
ţine s eama de dezvoltarea vertiginoasă a progresului ştiinţific şi
tehnic, de sporirea neîncetată, cantitativă şi mai ales calitativă, a
mijloacelor de luptă de toate categoriile, de sofisticarea armarnen
tuiui şi de întreaga evoluţie a societăţii, şi în funcţie de aceşti fac
tori studiază 1restructurări:le şi înnoirile posibile ale modelului actual
al luptei armate şi implicit noile schimbări în formele şi proce
deele de luptă.
Astăzi apare în mod evident că revoluţia ştiinţifică şi tehnică
contemporană a imprimat luptei armate dinamism, mobiHtate şi
o mare eficienţă. Este de aşteptat ca în viitor acestor trăsături de
finitorii să li se adauge altele, în special datorită amp!ificării acţi
unilor pe verticală, din aer şi sporirii performanţelor armamen
tului.
In lumina acestei perspective se poate gîndi şi 1La posibilitatea
unor mai frecvente treceri de la ofensivă la defensivă, a apariţiei
unor caracteristici noi în aceste forme de luptă. In noiQe condiţii
este de aşteptat ca, în ansamblul său, să se integreze mai multe
forme de acţiune, reaHzîndu-se o legătură intimă întire aoţiunile pe
fronturi constituiite cu cele de rezistenţă, iar trecerea de la o formă
de acţiune la alta şi ailternarea [or rapidă şi f.recventă vor constitui
principalele caracteristici ·aile dinamicii luptei. De pildă, o mare
unitate aflată iniţial} în apărare, sub pericolul evident al încer
cuirii - datorită pătrunderilor realizate de inamic la flancuri şi
a acţiunilor desantului aerian în spate -, îşi repliază forţele î n
adîncime unde, datorită existenţei unor numeroase formaţiuni înar
mate, se regrupează şi face disponibile majoritatea unităţilor sale.
Executîndu-se în scurt timp o C<intraJ.ovitură de către eşalonul su
perior, marea unitate participă la aceasta angajîndu-şi forţele succe
siv, depăşeşte vechiul a!liniament de ·apărare şi, oa urmare a retra
gerii grupării agresorului de pe direcţia sa de acţiune, trece parţial
la urmărire, în timp ce asigură cu restul forţelor un flanc al gru
pării de contralovitură. Iată o situaţie în care aceeaşi mare unitate,
în cadrul aceluia.şi ,spaţiu înoredinţat iniţial prin misiune şi într-o
perioadă de timp relativ scurtă, a alternat succesiv formele de
luptă de apărare, retragere temporară, ofensivă, urmărire şi, din nou,
apărare.
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Desigur că mei m prezent apărarea, în ansamblul :>ău, nu este

o acţiune orientată exclusiv spre menţinerea unor aHniamente sau

obiectirve, deşi această caracteristică a apăirării are o importanţă
excepţională . .Aipăirarea modernă este o însumare de acţiuni defensive
şi ofensive, preponderente fiind cele de tip defensiv. La fel, nici
ofensiva nu este o mişcare neîntreruptă către înainte, ci este o
înlănţuire de forme şi procedee de acţiune, dintre care dominante
sînt cele de tip ofensirv (de e:iremplu, un detru;; ament constituit din
trupe şi formaţiuni de luptă popula.re trece la ofensivă din contact
nemijlocit cu inamicul pentru a asiguira un flanc al grUJpării prin
cipale, ulterior trece ila CliPăTare în vederea respingerii unei riposte
puternice a agresorului. După oprirea acesteia, datorită acţiuniJlor
puternice arle grupăirii prindpale, reia şi dezvoltă ofensiva în adîn
cime, atacă din mişcare un inamic trecut în grrabă 1a apărare,
schimbă direcţia de ofensivă şi, în cooperare cu o formaţiune de
rezistenţă, încercuieşte şi nimiceşte o grupare izolată a inamicului).
In afara schimbărifor succesive de atitudine în timip, acestea

pot avea loc şi simultan, în mod diferit, în funcţie de nivelul ac
ţiunii. In acest caz este posibiil ca, în timp ce ,pentru un anumit

nivel acţiunea să fie ofensivă, pentru alte nivel� (subordonate sau

supe.rioare) acţiunea să aibă un c araicter defensiv. De pildă, în an
samblul ofensivei

unei mari unităţi este iposibil · ca - în

acelaşi

timp - o pante din unităţile sulbordonaite să desfăşoare acţiuni cu
alt caracter (să treacă temporar la apărare 1penitru respingerea
contraatacullui unei grupăTi de tancuri sau să 'lupte în încercuirea

în care a rămas ca urmare a contraatacului advers, să se regru
peze sau să execute deplasarea prin

macş).

caracteristică a luptei moderne, care începe să se contureze,
este identificarea f·î şihlor de acţiune din ofensivă cu cele pe care

O

le-au avut trupele în apărnre. In prezent începe să devină o regulă

trecerea l,a ofensivă din dispozitivul de aipărnre şi invers, în ace
leaşi fîşii de acţiune, spaţiUil de manevrră în aceste condiţii deve
nind mult mai larg decit in tirecut.
Din aceste considerente se poate estima că formele luptei acr:-

mate nu mai

pot fi privite ca fo!'me

„cocate",

„pure". Modelul

luptei ar.mate moderne reprezintă unitart:ea diaJlectică a unei mari
dhrersităţi de fornne de racţiune, ccimbinaite. şi integ.rate între ele ca
succesiune şi, simul.taneitate, ca f.recvenţă, rQll şi pondere, într-un
mod foarte variait, în timp, spaţiu şi pe verticala nivelelor. Tre
cerea de la forme<le de acţiune simple la ::ele complexe devine
mai eviden iă şi mai necesară.
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tot

Noile .condiţii de ducere a luptei pun în discuţie întrebarea
dacă nu este cazul să se folosească numai noţiunile de „luptă" sau
„operaţie". Aceasta deoarece tendinţeile că,tre forme de acţiuni din
ce în ce mai complexe determină ca numai misiunea să aibă ca
racter ofensiv sau defensiv, în timp ce modalităţi1le de îndeplinire
a acesteia să fie foarte diferite.
Aceste tendinţe reflectă în mod firesc trecerea de La războiul
poziţional, de la războiul fragmentat pe „bucăţi" caraoteristice şi
identice prin natura lor, la războiul manevrier care modifică n u
numai desfăşurarea luptelor ş i operaţiilor, c i însăşi desfăşurarea
răZJboiului în ansamblu[ său.
Schimbarea modUilui de acţiune în cadrul misiunii primite nu
poate fi făcută la simpla sesizare a unui pericol din partea inami
cului sau a unor reuşite aparente. Misiunea. reflectă o concepţie de
ansamblu şi această cDncepţie este absolut indispensabilă. pentru
că fără ea nici o acţiune nu are finalitate. Daică La un moment dat
situaţia este critică şi îngrij orătoare, este foarte important să se
�chimbe sau să se menţină modul de acţiune dacă acesta fovori
zează realizarea concepţiei de ansamblu, d eoarece situaţia poate
fi totdeauna ["estabilită prin reuşita ansamblului. Un comandant
intransigent va reuşi să obţină succesul chiar în situaţii socotite
grave, cînd inamicuJ se şi consideră învingător. Acesta este de fapt
momentul lui cel mai vulnerabH : folosind cu pricepere forţele la
dispoziţie ş i ce[el1a.1lte condiţii ale situaţiei, rezultatul luptei (o.pe
raţiei) poate fi întors în favoarea acţiunii proprii.
Desigur, este de prevăzut ca şi inamicu[ va căuta să schimbe
formele de acţiune pentru a-şi crea avantaje în locul şi în momentul
voit. El poate fi împiedicat să-şi îndeplinească planul propus numai
executînd asupra lui l ovituri continue, desfăşurate rapid, pe cit mai
multe direcţii (contind mai puţin pe cantitatea forţelor participante),
prin intermediul cărora inamicul va fi impiedicat să-şi execute mane
vra.

Un aport deosebit îl pot aduce în această privinţă acţiunile exe

cutate concomitent din spate de către formaţiunile de rezistenţă sau
de către elementele infiltrate în dispozitivul inamicului.
Un element important care contribuie la d efinkea fizionomiei
luptei armate este spaţiul (terenU!l) pe care se duce lurpta.
Privită în general, la nivelul întregii ţări, aria $paţial-geogra
fică a teritoriu1Iui naţional joacă un rol deosebit de important asu
pra capacităţ,ji de a duce •răziboiuil împotriva unui agresor superior
în forţe armate.
Pentru statele mici şi mijlocii pălstrarea integrităţii teri,toriale
este de o importanţă vitală. în cazul acestor ţări orice
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pierdere

teritorială este însoţită de o diminuare a spaţiului de manevră, de
o restrîngere a potenţialului economic şi de o sporire a vulnera
bHităţii faţă de loviturile executate de adversar.
In conflictele armate clasice, acţiunHe mi-Htaire desfăşurate în
spaţiul terestru au generat şi generează întotdeauna apar.iţia unui
„fa-ont" de luptă şi a unui „spate al frontului" 1.
„Frontul" reprezintă o suprafaţă de iteren cu o lungime şi adh
cime variabile, pe care se desfăşoară lupta armată. Pînă acum,
victoria sau înfirîngerea au fost hotă·ri•te nemijlocit pe cîmpul de
luptă, pe „frnnt " . Finalizarea operaţiilor şi a războiului în ansam
b1u rezultă din însumarea luptelor care au o amploare diferită şi
se desfăşoară pe „front", în „spaţiul activ" arl războiului.
„Spatele frontului" era constituit din spaţiul dinapoia „fron
tului" (zona de operaţii a armateilor beligerante şi formaţiunHor
de servicii ale acestora) şi zona interioară, care includea restul teri
toriului ţării. Acesta avea rolul de a asigura „frontuil" cu efective,
mijloace de luptă şi mijloace materiale. De regulă, zona interioară
era socotită în treout o „zonă pasivă", ferită de loviturile inami
cului. Ultimul război mondial şi în speda1l recenteile conflicte ar
mate au scos în evidenţă că, prin întrebuinţarea aviaţiei şi a rache
telor, a flotei împotriva uscatului, ,a trupelor de desant aerian şi
aeromobile, precum şi prin acţiunile de rezistenţă în te.ritorii.le
ocupate, „spatele frontului" a devenit vulnerabil, fiind de întrevăzut
că în viitor întregul teritoriu al unei ţări, chiar şi al unei ţări mari ,
să poată fi lovit.
Ana·l izînd corelaţia existentă între „front" ş i „spatele frontului"
se remarcă că, într-un conflict armat dl1asic, adîncimea „frontului"
are dimensiuni care nu se schimbă substanţrial în urima progiresiunii
uneia din părţi pe terito1riul adversarului. In acest caz, partea in
vadată îşi micşorează treptat doar „ spatelle :firontului" pe măsura
mutării liniei „firontuluti " pe teritoriul său. Totodată, spaţiul cu
cerit măreşte „spatele f.rontului" celui care înaintează.
In războiul întiregului popor se impune o nouă viziune asupra
conceptelor „firont" şi „spate" şi asupra relaţiifor dintre ele.
Acţiunile intense desfăşurate de agresor simultan pe uscat,
din aer şi de pe mare fac ca întregul teritoriu naţional să se trans
forme într-un cîmp de luptă, într-o „:ronă activă" în oare, oricînd
şi oriunde, poate fi angajată lupta cu forţele de invazie de către
forţele naţionale participante la război . Putem vorbi chiar de eili 1 Vezi şi colonel Traian Grozea, Aspecte ale influenţei factorului spaţial
geografic asupra războiului de apărare, în Politic şi social în doctrina militară
a României socialiste, Editura politică, Bucureşti, 1974, p. 123-125.
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minarea barierei dintre „front" şi „spaitele f.rontullu i", de ştergerea
deosebirilor dintre acestea, ţara întreagă devenind teat:rul de ac
ţiuni militare î n care angajarea simultană şi coordonată a tuturor
efo.rturtlo·r naţionalle duce la o generalizare a luptei împotriva in
viadatornlui, pentiru păistrarrea fiinţei rnaţiona[e şi statale.
Existenţa „frontului " peste tot face ca „spatele frontului" să
nu se mai rezume la rolul de „a asigura frontu'l ", ci şi de „a-l com
pleta, a-11 prelungi în adîncime". Ţarn care se apărră are posibili
tatea să-şi .pregătească din .timp toate resurse[e, incJlusiv teritoriul,
pe care să-l transforme într-un factor activ de rezistenţă.
Desigur că nevoile materia1l e, sarcinile de producţie a mijloa
celor necesare „frontului", oit şi traiului întregii populaţii_ îşi men
ţin importanţa şi chiar se amplifică. Această polivalenţă acţională
- asigurare, luptă nemijlocită, lucrări în folosul trupelor, lichidarea
urmărHor efectelor atacurilor executate de ag·resor, paza şi apă
rarea bunurillor, a valorrilor din patrimoniul naţional, rezo�varea
altor misiuni cerute de situaţia concretă - face necesară execu
tarea j udicioasă, la toate nivelurile şi în toate zone[e ţării, a :r=t
nevrei eforturi'lor prin.d:pale şi mutării centrului de greutate a aces
tor eforturi în funcţie de nevoi1le impuse de războiul de apărare.
Pe întireg teritoriul liber, lupta şi producţia sînt componente
ale funcţionării statale care au aceeaşi importanţă naţională. in
funcţie de condiţii, forţele armate, formaţiunile de apărare şi popu
laţia vor f� angajate î n principal în una sau ceala'ltă dintre aceste
activităţi. I n zona de luptă au prioritate activităţile de luptă. I n
interior au prioritate activităţile economice.
Ţinînd seama de obiect[ve:le urmăirite de agresor şi de modul

său probabil de acţiune este de prevăzut oa acţiunrne de luptă ce
se desfăşoară înaipoia liniei frnntului să vizeze î ndeosebi apărarea
locaqităţi'lor, trecătorilor, loorărrHor de artă, lUJCrării1lor hidrotehnice,
aerodromurifor,
portante

nodurilor de comunicaţii şi a altor obiective im

(situate, de

grupurilor

regulă,

în lungul com unioaţiillor),

terorist-diversioniste,

blocarea

şi

nimicirea

nimicirea
desantu:l ui

aeri an inamic ş.a. Trupe,le al'matei, ale MinisteruJlui de Interne şi
formaţiuni·le de apărare, dispersate pe teritoriu, întreaga .populaţie
duc acţiuni de luptă simultane şi permanente, astfel îndt inamicul
c:ă întîmpine peste tot şi imediat rezistenţa dîrză a întrngu[ui popor.
Pe teritoriul vremelnic cotropit de agresor „frontUl." se pre
lungeşte pînă la frnntieră. Prin înaintarea grupării de inviazie spre
interior se schimbă numai „linia frontului", deoarece, î n spatele
inamicului nu va mai fi un teritoriu al „liniştei", ci, acesta se trans
formă într-o zonă activă .a acţiunilor nri.liitare, desfăşurate de for-
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ţele militare izolate spaţial şi de către formaţiunile de rezistenţă,
în forme specifice, precum şi prin ridicarea la luptă a maselo r
populare.
Aria spaţială a războiului întregu.lui popor îşi schimbă des 
tinaţia şi în funoţie de desfăşurarea con:lilictului armat. Astfel, pe
măsura ocupării de către agresor a unor porţiuni impo,r .tante, teri
toriul naţional devine cadrul natural penitru mişcarea de reziste nţă .
In spatele trupelor agresoare care avansează se deschid noi fo·
care de luptă, noi centre de rezistenţă diseminate pe înkegul teri
foriu na\ ionaL Menţinînd zonele libere şi acţionînd pentru mărirea
şi unirea continuă a acestora mişcarea de rezistenţă creează con
diţii favor.abiile pentru izgonirea invadatorului şi eliberarea trep
tată a teritoriului cotropit.

3.2. Domeniile luptei armate
Criterii definitorii
Strategia, arta operativii şi tactica - obiect şi conţinut.
Criterii definitorii ale nivelului acţiunii. Operaţia şi lupta

Infruntarea cu un

agresor puternic

nu permite ca scopurile

generale ale războiului popuilar de apă<r are să fie atinse dintr�o
dată,

imediat după declanşarea agresiunii. Acestea se pot realiza

printr-un şir de eforturi sucresive, desfăŞUJI'late într-o anumită

pe

rioadă de timp. De aceea scopul generai! al războiului se împarte,
de reguilă, în scopuri s.trategice parţiale care corespund unor efor
tlliI"i p3!rţia[e, uno•r părţi din desfăşurarea războiului, fiecare dintre
aceste eforturi şi perioade avînd un cariaoter de unitate şi continui�
tate. Mijilocul principal prin c are strategia rni[ifară reail izează suc
cesiv scopurile po[itico�mHifare ale războiului îil constituie opera
ţii>le de tip sitrategic.
Dacă am diseca o operaţie de tip strategic am constata că ea
cuprinde unele episoade caracteristice, care se execută simultan (în
timp şi spaţiu). Acestea sînt operaţi11le de tip operativ (de arimată
şi corp de arim1ată), care formează conţinutul pnincipal ail domeniu
lui operativ.
Coborînd mai jos, remarcăm că operaţii'le cuprind numeroase
docniri nemijilocite între forţele celor două păirţi bel[gerante, cioc
nir.i precedate şi UI'lmate de manevre şi legate între ele printr-o
concepţie unli.tară ca're urmăreşte realizarea scopurilor operaţiei.
Aceste ciocniri - luptele - aparţin domeniului tactic.
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Diferitele domenii - strategic, operativ şi tactic - se întrepă
trund la părţile de contact. ScopurHe strategice se obţin de reguilă
prin realizarea celor operative, care la rîndul lor pot fi obţinute
printr-o serie de succese tactice, ca rezultat ail. eforturifor comune
ale tuturo.r armclor.
Divizarea domeniului militar şi desfăşurarea luptei armate în
cadrul nivelelor strategic, opeirativ şi tactic nu întrunesc un consens
în teoria militară elaborată în diferite ţări. Asupra acestei probleme
există mai multe puncte de vedere. Unul dintre acestea afirmă că
în cadrul teoriei şi practicii generale a războiului există două do
menii, al strategiei şi tacticii, caire ar fi suficiente pentru a aco
peri, pe plan teoretic şi aplicativ, întreaga gamă a problematicii
luptei artrnate. Adte puncte de vedere fac distincţia între domeniile
strategiei, cel al „strategiei mici" sau „tacticii mari" (în cadrul că
reia se situează ceea ce în terminologia noastră denumim domeniul
operativ) şi cel aJ tacticii, denumit adeseori „factica mică". Există
şi punctul de vedere, larg răspîndit în ţara noastră, care estimează
necesitatea divizării teoriei şi practicii luptei arnnate în cele trei
domenii : strategic, operativ şi tactic.
lncă din trecut, cunoscutul teoretician şi practician militar
Jomini 2, la timpul său, a simţit nevoia ca înke strategie şi tactică,
pe care el o denlllmeşte „tactica de detalli u", să se includă un do
meniu de 1legătură - „tactioa mare" -, a·l cărui conţinut să cu
prindă teoria şi practica acţiunmor miilitare de o anumită amploare,
mai mică decit cea strategică şi mai mare <lecit cea tactică. Se pare
că prin această fommlare, de fapt Jomini a intuit încă din acel timp
apariţia domeniuilui operativ.
In cazul războiului întregului popor, dacă existenţa domeniu
lui strategic şi a celui tactic nu riidică nici o problemă, există unele
discuţii asup:r.a necesităţii de a accepta existenţa domeniului ope
rativ. Numeroase argumente, printre care cele care apelează la
necesitatea de a „grupa" acţiuni1l e de J.uptă menite să realizeze unele
scopuri parţiale ale războiului de apărare, de a „diviza" unele sco
puri strategice pledează în favoarea existenţei unui domeniu in
termediar între cel strategic şi tactic, domeniul operativ.
Rezolvăirile strategice sînt determinate înainte de toate de con
siderente politice, ţinînd seama de totalitatea mijloacelor luptei
armate şi a tuturor posibilităţilor miili tare şi nemilitare. Rezolvă2 � [ J Arta războiului, aşa cum este cunoscută în general, se divide în
cinci părţi pur militare : strategia, tactica mare, logistica, arta inginerească
şi tactica de detaliu [„.]", H. Jomini, Precis de l'art de la guerre, Bruxelles,
1842, p. 15.
•..
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rile de ordin operati v ş1 m specia·l cele tactice - deşi au o anu
mită încărcătură .politică -, decurg mai ou seamă din considerente
pur mN>itare. Dacă efortul prinoipail în strategie urmăreşte scopuri
mai generale şi de regulă politico-millitare, domeniile operativ şi
tactic unmăresc întotdeauna scopuri parţiale, derivate din cele de
mai sus, în care precumrpănitoare sînt misiunille „mdHtare", a căror
însumare succesivă în timp şi spaţiu du:ce la atingerea scopului
politico-militar.
Considerînd articulaţia celor trei domenii, doctrina noastră mi
litară nu le absolutizează existenţa în orice situaţie. In funcţie de
condiţii�le reale aile situaţiei, de forţele şi mijloacele angajate şi
care se înf.runtă nemij locit, avîndu-se în vedere şi factorii spaţiu
şi timp, scopurile strategice pot fi uneori îndeplinite prin însumarea
rezultatelor obţinute numai în cîmpUll tactic (sau în cadrul acţiu
nilor mărunte, desfăşurate spaţial de către formaţiuni·le de rezis
tenţă pe teritoriul vremelnic ocupat de ag.resor).
Cazul citat se referă la situaţia din teritoriul vremelnic ocupat
de agresor, cînd, prin acţiunile f.recvenite şi active alle formaţiunilor
de rezistenţă - fiecare dintre acestea situîndu-se prin natura şi
amploarea acţiunii la nivel tactic - se .pot obţine efecte a căror
importanţă vizează domeniul strategic. Dar el nu este doar un caz
particu[ar.
Analizînd dinamica probatbiilă a unui război al întregului popor
apare evident că rolul · tacticii, respectiv a·l luptelor creşte în mod
oonsideirabil, deoarece succesele sau insucceseile tactice au o in
fluenţă puternică şi de multe ori nemijlocită asupra strategiei. In
acest feil, tactica are legături mult mai scurte cu politica (prin in
termediul stnategiei), fapt ca:re determină o spoirire considerabilă
a încoccăturii politice a oricărei lupte. To·todată, limitele ariei de
ducere a războiului şi a resurselor ţării vor determina ca actele
conducerii strategice să coboare frecvent Ia nivelul tacticii. Aceste
c.:onsideraţii extrem de succinte, dair nu şi singulare, care ilustrează
că în une•le situaţi·i şi pe unele direcţii domeniile strategiei şi al
tacticii tind să se extindă şi să se interfereze, sînt de n atură să
afirme ca soluţie doctrinară acceptarea - în funcţie de situaţie a două (strategic şi tactic) sau trei domenii (strategk, operativ şi
t actic) ale luptei armate.
Desigur că afirmarea existenţei a două sau trei domenii ale
acţiunii militare este legată de pred.zarea obiectivului şi conţinu
tului de principiu al acestora.

Domeniul strategic include un sistem de cunoştinţe şi prin
cipii referitoare la dezvoHarea, desfăşurarea, intrebuinţiarea şi con
ducerea forţelor armate şi a celorla'lte oomponente ale sis.temuil ui
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miilitar în război, pe plan naţional, a grupărilor de forţe în opera
ţiile de tip strategic. ln cadrul acestui domen iu se realizează inves
tigarea, analiza şi prognoza fenomenului militar, se elaborează con
cepţia dezvol.tăr.U forţelor sistemului mHitar al ţării, desfăşurarea
şi acţiunile lor potrivit scopurilor şi necesităţHor apărării naţionale.
Sareina fundamentală a strategiei militare constă în elabora
rea concepţiei unitare de întrebuinţare în război a forţelor armate
şi a celorlalte componente aJ.e sistemului militar, în conco·rdanţă
cu scopurile politice şi militare ale războiului întregului pqpo•r. Din
acest punct de vedere, strategia reprezintă un anumit domeniu 3,
anume domeniul cel mai înalt la care se organizează şi se conduce
acţiunea militară. El are o teoorie şi o acţiune (strategică) proprie.
Conducerea strategică are "t.In rol director în pregătirea şi desfă
şurarea acţiuni·lor miHtare. Din acest punct de vedere este necesar
să se facă distincţie intre teoria strategică şi acţiunea stl"ategică.
Acţiunea strategică va determina întotdeauna apariţia unor situaţii
concrete pe care teoria nu le-a studiat şi cărora nu le-a dat so
luţii. Aici intervine artia comandamentului strategic în aplicarea
realistă, creatoare, la cazull concret, a teoriei generale, fără de care
nu este posibi·lă obţinerea succesului.
In concepţia noastră fiecare ţară, indiferent de mărime, dispu
nere geografică, popuiJ.aţie, resurse etc. are propria sa strategie mi
litară. Pornind de la faptul că strntegia militară este o expresie a
politicii, este absolut firesc ca oricare stat să dispună de o strategie
militară proprie, care să refilecte pe plan mi.Jitar atiit p6litica na
ţională de apărare, cit şi modalităţile specific naţionaJle de îndepli
nire a acestei .politici.
La adunarea activului de comandă şi de partid de bază al ar
matei din octombrie 1 976, preşedinteile Nicolae Ceauşescu exprima
extrem de clar conţinutul strategiei noastre airătînd că „.[... ] obiec
tivul nostru strategic este apărairea patriei şi nu ne propunem să
ieşim în afara graniţelor, deci n u avem altă strategie decît să asi
gurăm ca pămîntul românesc să nu fie victima vreunei ag·resiuni
i mperialiste, a politicii de forţă [ ... ] Strateg·i a noastră este legată de
asigurarea independenţei ţării, de asigm.area păcii pentru poporul
3 Deşi exclusivistă, afirmaţia generalului francez Ailleret poate fi ci
tată : „[.„] Pentru mine strategia nu este o artă, o ştiinţă, o tehnică sau o
disciplină care ar avea un conţinut bine definit sau care s-ar referi la un
obiect determinat. Din contră, cuvîntul strategic defineşte un nivel la care
se examinează chestiunile referitoare la război [ ... ]", prefaţă la cartea lui
Leo Hamon, La strategie contre la guerre, Bernard Grasset, Paris, 1966.
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nostru. Tehnica de luptă, tot ceea ce facem trebuie să pornească de
la aceasta ! " 4•
Din cele de mai sus rezu\ltă Hmpede cîteva idei de o mare
i mportanţă teoretică şi practică : avem o singură stl.'lategie miilitară,
proprie, unică, aceea a apărării patriei ; obiectivul, scopul strate
gic general a� acesteia este apărarea .Republi.cii Socialliste România ;
spaţiul nostru strategic este ce-l cuprins între graniţe, adică teri
toriul n aţional ; tot ceea ce fucem pentru interesele apărădi trebuie
să pornească de la aceste idei directoare.
Pentru armata română domeniul operativ a început să-şi con
tureze existenţia încă din timpul primului război mondial 5 şi şi-a
definitiviat conţinutul în perioada celui de-al doi1lea război mon
dial, ca rezultat al operaţi ilor de mare amploare desfăşurate de
cele două armate române, participante la ră'Zlboiul antdfusdst, în
cooperare cu mari unităţi aile arimatei sovietice.
Astfel, cele două ammte române au desfăşurat în timp de 260
de zHe de război un număr de 18 operaţH, din care 12 ofensive
(A. 4-8 operaţii şi A. 1--4 operaţii) şi 6 operaţii de apărare (cîte 3
operaţii fiecare armată) , pe o adîndme de peste 1 OOO km (de pe
rîul Mureş pînă La Pnaga) . Aceste operaţii şi-au însumat efectele în
rezultatele strategi.ce materializate prin eliberarea unm importante
spaţii geografice de pe teritorii.ul României, Ungarie•i , Cehoslovaciei
şi Austriei, în nimioiirea unei importante părţi a grupării stirate
gice de forţe germane (140 OOO de oameni, ecMva1entul a aproxi
mativ 1 4 divizii), în eliberarea a 3 800 locaHtăiţi, din care 53 de tip
unban, traversaire:a a 20 masive muntoase şi forţarea a 12 cursuri
de apă mari .
Această experienţă, anailizată şi modernizată a constituit fun
damentul a.pafliţiei domeniU!lui operativ în teoria şi practica mili
tară româneas.că.
Domeniul 0°perativ cll!prinde teoria şi practioa pregătirii şi du
cerii operaţiilor de tip operativ 6 de către marile unităţi operative sau
4 Nicolae Ceauşescu, op. cit„ voi. 13, p. 452.

5 In timpul primului război mondial armata română d ispunea de mari
unităţi de tip operativ, de Armate şi Corpul de Cavalerie, cu care a exe
cutat operaţii de armată (operaţia ofensivă Mărăşti, operaţia de apărare
Mărăşeşti, operaţia de apărare Oituz etc.).
6 Intrucît acţiunea militară în limba română este exprimată prin cu
vintele „luptă" şi „operaţie", iar domeniile acestei acţiuni sînt trei, strategic,
operativ şi tactic, a fost necesar ca acţiunea din domeniile strategtic şi
operativ să fie diferenţiată prin expresia : operaţie de tip strategic, operaţie
de tip operativ. Aceste expresii sînt susceptibile de modificări în viitor, prin
găsirea unei terminologii mai adecvate.
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alte grupări de forţe de nivel corespunzător, formate din trupe de
uscat şi formaţiuni populare de apărare, în cooperare cu trupe din
apărarea anti aeriană a teritoriul.ud, aviaţia şi eventual marina mi
litară. In oadru1l domeniului operativ se eiJaborează formele şi pro
ce<le2le de ducere a operaţiei, fiecărei categorii de trupe fiindu-le
proprii anumite modaliităţi de acţiune şi de îndeplinire a misiunii.
Tn conţinutuJ domeniului operat-iv se pot include : bazele me
todologice ale teoriei operative, formele şi procedeele de acţiune
a forţelor participante la operaţii şi conducerea acestorn, conduce
rea aotivdtăţii politice, asigurarea operativă a acţiuni'lor trupelor
şi alte probleme ce sînt particula·re fiecărei categori•i de forţe ale
armatei.
Acţiunile desfăşmate în domenillil operativ sînt legate orga
nic cu cele din domeniile strategic şi tactic ; cu st["ategia, a!J e cărei
cerinţe şi prinoipii constituie baza acţiunii operative ; cu tactica,
care se că·lăuzeşte după regulHe sta:biili.te în cadrul domeniului ope
rativ.
Acţiunea de tip operativ constiituie o îns uma re a luptelor (tac
tice) desfăşurate de mari unităţi ale armatei îmipreună cu forma
ţiunile de apărare, în cooperare sau nu cu formaţiunile de rezis
tenţă, incluzînd şi ridicările l a luptă ale maselor populare. Acţiunea
de tip operativ se oPgia nizează şi se execută pe baza unui plan unic,
într-o anumită zonă a teritoriului n aţional şi în anumite condiţii
concrete ale situaţiei, pentru îndeplinirea unui scop parţiaJl stra
tegic, sub o conducere unitară, că1reia îi sînt specifice anumite pro
cedee de acţiune dominante.
Dacă scopul opNaţiei de tip strategic are un caracter predo
minant politico-mHitair, cel al operaţiei de tip operativ are un
oaracter predominant militar. De regulă acest scop vizează nimici
rea, respingerea, uzarea sau istovirea unei grupării importante de
forţe a inamicului.
La operaţia t'rupelor de uscat pa�ticipă aviaţia, marile unităţi
de tancuri, artileria şi desantuil aerian, care acţă.onează în strinsă
cooperare cu formaţiunile ,populare de luptă.
Spaţiul şi tim.puJ în caire se desfăşoară acest tip de operaţie pot
depăşi de dteva ori pe cele co·respunzătoare domeniului tactic.
Dintre principii·le care caracterizează acţiunile din domeniul
operativ reilevăm concentrarea efor.turHor trupel0ir şi a formaţit.i
nilo!r populare pe diirecţii:le de importanţă operativă în momentele
hotădtoare, concomitent cu economisirea forţelor pe direcţi.ile de
importanţă secundară ; executarea unor manevire largi şi

adînci

cu

trupele ş i cu formaţiunile de rezistenţă în scopu1l cuceririi şi men
ţinerii iniţiativei ; reali�area suprinderii în acţiuni.le proprii.
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Domeniul tactic studiază legităţile obiective alle luptei şi ela
borează procedeele de pregătire a acesteia de către subunităţi, uni
tăţi şi mari unităţi. El se deosebeşte de domeniile operativ şi stra
legic printr-o mobiHtate mai accentuată şi o sensibilitate mai maire
la schimbările care au loc în cadrul bazei materiale de ducere a
războiului (forţele şi mijfoace.l e). Aceasta impune un proces
acti v
de perfecţionare continuă a tacticii, pentru ca ea să corespundă pe
deplin noi•lor stă•ri caJ.itiative ale mijloacelor şi condiţiilor compJ.exe
de ducere a acţiunilor de luptă.
Fiecare oategorie de forţe aile ainmatei (trupe de uscat, de apă
eare antiaeriană a teritoriului, aviaţia militară, marina militară) îşi
are tactica sa de luptă proprie, oare are drept obiect organizarea
şi coordonarea acţiunii de ansamblu a elementelor ce paI'ticipă la
pregătirea şi ducerea luptei de către categoria respectivă de trupe.
De asemenea, fiecare gen de armă din diferitele categorii de forţe
ale armatei îşi are o tactică a sa proprie, specială (tactica infan
t eriei, tancurilor, artileriei, tiransrrni sil.mi:loir).
Prin urmare, cînd vorbim de obiectul de studiu aJl tacticii (în
general) avem în vedere atît lupta propriu-zisă oa ciocnire violentă
i ntre părţile ce se înfruntă pe cîmpul tactic, cit şi oamenii cu ca
l ităţile lor moraJe, care o înfăptuiesc, mij<loacelle de luptă folosite,
organizarea trupelor şi diferitelor formaţiuni popuilare de apă
rare ş.a.
Lupta poate fi considerată ca un ansamblu de acţiuni desfă
şurate în mod organizat de către mari unităţi tactice, unităţi, sub
unităţi militare, formaţi-uni popullare înarmate şi luptători i:rolaţi,
in care se folosesc mijloaicele de luptă din dotare pentru nLmicirea,
capturarea sau respingerea forţelor a:gresoare.
Luptele au raporturi strînse între ele, formînd un tot unitar :
sînt executate de căitre anumite forţe în comun sau în mod indepen
dent ; au o desfăşurare precisă în timp şi spaţiu ; au o conducere
unică ; vizează îndeplinirea unor saircini determinate, încredinţate
de conducerea operativă (strategică), în vederea atingerii unui anu
mit obie'.:'.tiv t actic (operativ sau strategic).
încărcătura miHtară a scopului luptei este definită prin nimi
cirea unor grupări (relativ mici) de forte ale inamicului. Aceasta
constituie trăsătura esenţială pentru situarea sa în cadrul nivelului
tactic. Indeplinirea acestui scop se asigură prin aplicarea unei game
foarte yariate de forme, procedee, metode de acţiune determinate
de situaţie,
condiţiile

modul de acţiune al inamicului , raportuJ. de forţe şi
timp şi anotimp. Scopul} urmărit îşi găseşte

de teren,

concretizarea în efortul cerut fiecărui luptător' chemat să lupte „chiar
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cu preţul vieţii". Aceasta este o coordonată definttorie oare concre
tizează intransigenţa scopuJui luptei în .războiul întregll'lui popor.
După criteriul vaJodi forţelor partidpante - fără însă ca
acesta singur să poată defini domeniul - tactica include acţiunile
duse de subuniită.ţ i, unităţi şi mari unităţi de tipul di·vizie (brigadă),
g-rupă.ri de gărzi .patriotic.e, deta.§_amenrte. Tăria grup:kii de forţe este
determinată în fun:cţie de scopul şi de misiunea primită.
Acţiunea tactică se desfăşoară pe un spaţiu relativ redus (în
tr-un compar.timent de teren) şi durează un timp limitat, în func
ţie de caracterul misiunii, tărrta forţelor participante şi modul de
acţiune a;l inamicului. In cadrul tacticii distingem lupta unităţilor
de arme întrunite în care se integrează şi acţiunile diferitelor arme.
Una dintre problemele generale aie luptei anmate este aceea
a selecţionării criteriilor ce pot fi folosite la def.ini·rea domenii•lor
luptei armate, îrutrre care ex-istă relaţii de dependenţă şi ierarhizări.
Dintre criteriite ce se au în vedere într-un prim tylian se afi:rmă cele
ale scopurilorr pl!anifioate, amploare·i (determinată de cantitatea şi
calitatea forţelor şi mijloacelor participante, spaţiu şi timp) şi
metodelor folosite pent•ru pregătirea şi ducerea acţiunilor militare.
Dintre aceste criterii un ro'1 important m aprecierea domeniului
în care se situează acţiunea armată este cel al scopurilor şi impor
tanţei politice, economice şi militare a obiectivelor vizate. Cu cit
încărcătura politică a scopurilor acţiunii (conţinutului misiunii pe
baza căreia se desfăşoară acţiunea) este mai mare, cu atît acţiunea
respectivă, prin funcţionalitatea sa în ansamblul războiului, se în
scrie în cadrul unui domeniu mai apropiat de cel politic. Diminuarea
încărcăturii politice (predominînd scopurile cu caracter mHitar) va
situa acţiunea mai aproape de domeniul tactic. La definirea dome
niului operativ şi tactic creşte importanţa celorlalte criterii de apre
ciere a nivelului. Este evident că între caracterul scopurilor şi im
portanţa obiectivelor vizate - pe de o parte - şi cantitatea de forţe
şi mijloace angajate în vederea îndeplinirii lor trebuie să existe o
concordanţă intimă. De regulă, scopuri de amploare politică incumbă
angajarea unor mari cantităţi de forţe şi mijloace, a căror amploare
afectează o mare parte din resursele cu care se duce războiul. Pre
zenţa criteriului „cantitatea şi calitatea forţelor ş i mijloacelor" an
gajate în definirea domeniului luptei armate a determinat ca dife
ritele domenii ale luptei armate să fie denUIIllite de diferiţi teoreti
cieni şi „nivele ale luptei armate". * Conceptul de n ivel defineşte în
principe.I un etaj al luptei armate realizat printr-o anumită canti
tate de forţe şi mijloace şi printr-o anumită ierarhie a conducerii.
"' Vezi şi concepţia lui Ailleret referitoare la nivelul acţiunii (3)
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Plecînd de la cele de mai sus, situarea unei acţiuni în cadrul
domeniului o perativ şi chiar a celui strategic va fi determinată - in
primul Iind - de scopul şi obiectivele urmărite, avîndiu-se în vedere
şi cantitatea forţelor participante, precum şi amploarea acţiunilor.
Avînd în vedere prioritatea criteriului scopurilor acţiunii (mi
siunii) rezultă că în războiul popular de apărare o anumită grupare
de forţe, în funcţie de situaţie, poate îndeplini o gamă foarte variată
de misiuni, care se pot situa la unul dintre cele trei nivele. De exem
plu, divizia îndeplineşte de regulă misiuni cu caracter tactic. Dar,
pot fi situaţii cînd o divizie, împreună cu formaţiuni populare de
apărare, să îndeplinească misiuni cu caracter operativ (de exemplu
apărarea unei direcţii de litoral, in cooperare cu marina militară).
Nu se pot exclude însă nici situaţiile cînd o grupare de forţe for
mată din una-două divizii, care preiau în subordine formaţiunile
populare din fîşia lor de acţiune şi primind puternice întăriri, să
îndeplinească chiar o misiune cu caracter strategic (de exemplu
apărarea unei direcţii de pătrundere prin munti către o zonă de
importanţă strategică a ţării).

3.3. Luptă şi asigurare de luptă
Activităţi de Iupti şi de asigurare. Lupta armati ca pro
ces complex, unic şi Integrator al tuturor actlvitiţllor care
o preced, o însoţesc sau o urmeazi. Conţinutul asigurirll
de lupti

Pe măsura evoluţiei armamentului, a perfecţionării instrumen
telor de purtare a războiului lupta armată a devenit un proces din
ce în ce mai complex, atît sub aspect cantitativ (prin participarea
unor cantităţi tot mai mari de oameni şi mijloace materiale), cit şi
calitativ (prin sporirea exigenţelor faţă de calităţile morale şi
combative ale oamenilor şi perfecţionarea continuă

a performan

ţelor armamentului ) .
Acest proces a fost însoţit d e două tendinţe convergente.
Pe de o parte a sporit şi sporesc continuu vo1l umul şi impor
tanţa activităţilor care nu constituie în sine lupta armată, dar care
sînt nemijlocit legate de acest act (culegerea de informaţii, ascun
derea dispozitivelor proprii, protecţia personalului şi mijloacelor ma
teriale î mpotriva loviturilor inamicului, asigurarea materială, teh
nică şi medicală). Aceasta a dus la ideea de a departaja activităţile
de luptă de cele ajutătoare (de asigurare) şi de a realiza o „diviziune
a muncii" în activitatea comandamentelor, în sensul preluării de că-
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tre comandanţi a sarcinilor legate nemijlocit de luptă şi de condu
cerea ei şi de către statele majore a celor ajutătoare (de asigurare).
Pe de altă parte creşterea gradului de periculozitate a lovitu
rilor executate prin surpindere (cu armament nou, prin atacuri te
restre sau aeriene, folosind procedee noi de luptă) de către adversar
a generat apariţia şi dezvoltarea unor măsuri „ antidot" menite să
evite surprinderea, să protejeze trupele proprii şi să le menţină în
tr-o stare de pregătire care să le permită intrarea imediată in luptă,
în mod organizat.
Aceste două tendinţe au dus la gruparea principiilor şi măsuri
lor de acest gen într-o categorie aparte denumită asigurare de luptă
(oper ativă, strategică).
Asupra conceptului .„asigurare de luptă" s-au emis două puncte
de vedere : primul nu face distincţie intre activităţile de luptă şi
cele de asigurare, iar al doilea face această categorisire. Intre aceste
puncte de vedere există însă asemănări şi deosebiri .
Asemănările vizează latura de fond a problemei şi ele constau
în aceea că ambele recunosc importanţa tuturor principiilor şi mă
surilor care deşi nu fac parte nemijlocită din luptă nu pot fi sepa
rate de aceasta.
Deosebirea dintre aceste puncte de vedere

mal

şi ea constă în faptul că în timp

ce

are un caracter for

susţinătorii primului punct

de vedere nu formalizează în caitegorii distincte cele două grupe de
tJ.ctivităţi, cel de al doilea punct de vedere le grupează în activităţi
(principii, măsuri) de luptă şi de asigurare de luptă.
Primul punct de vedere a dominat şi în doctrina militară româ
nească dinaintea şi din anii celui de

al

doHea ,război mondial. El era

materirulizat în regulamentele de luptă ale aPmatei, în care se pre
ciza că totalitatea acestor principii şi măsuri constituie elemente per
manente ale luptei. Astfel, capitolul intitulat „Elemente permanente
ale luptei infanteriei" din

Regulamentul provizoriu asupra luptei

infanteriei

cuprinde a problemele referitoare la informare, cercetare,

observare,

siguranţă,

antiaeriană,

protecţia

lupta

contra

mijloacelor

contra gazelor,

camuflaj ,

blindate,
legături

apărarea
şi

trans

misiuni 7•
Pentru a pune mai bine în lumină importanţa acestei categorii
de activităţi, î n doctrina noastră miHtară - în anii de după cel de
al doHea război mondial - a fost asimilat punctul d e vedere care
face distincţie î ntre activităţile de luptă şi cele de asigurare de luptă.
7 C.
4 Regulamentul provizoriu asupra luptei infanteriei,
„Bucovina", I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1939, p. 63-89.
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Tipografia

Dar această distincţie nu reprezintă din punct de vedere con
ceptual o eşalonare de impo.rtanţă. Nec.esitatea înfrîngerii unui agre
sor puternic, exigenţele tot mai mari care se ridică în faţa luptei
armate în războiul popular de apărare impun ca toat e activităţile
de luptă şi cele i m plicate să fie abordate cu aceeaşi atenţie şi să li
se acorde aceeaşi importanţă. Este evident că în condiţiile amintite
neglijarea oricăreia dintre activităţile care intră în categoria celor
de asigurare poate compromite o întreagă acţiune de luptă.
Ca urmare, în doctrina noastră militară lupta armată este pri
vită ca un proces complex, unitar şi integrat în care activităţile de
luptă şi ceJ.e de asigurare nu pot fi separate şi alll aceeaşi marjă de
importanţă. înfruntarea cu un agresor puternic impune ca toţi co
mandanţii, statele majore şi luptătorii să acorde maximum de aten
ţie şi importanţă tuturor „actelor" care compun o luptă, începînd cu
acti\·itatea de culegere a informaţiilor des.pre i namic şi pînă l a actuJ
de maximă intensitate al luptei apropiate. Această vizi,une concep
tuală este statuată în regulamentele de luptă ale armatei noastre,
în care se arată că toate formele de asigurare de luptă sînt destinate
să influenţeze în sens pozitiv succesul luptei armate, ele se înfăp
tuiesc prin măsuri şi acţiuni active şi sînt componente inseparabile

ale luptei armate.
In ideea de mai sus lupta armată în războiul popular de apărare
implică folosirea în egală măsură a tuturor mijloacelor şi proce
deelor :
a) de neutralizare, anihilare, distrugere şi nimicire (foc, mane
vră, izbire) în scopul producerii unor pierderi cît mai mari inami
cului. Totalitatea acestor acţiuni au iun caracter ofensiv şi prin inter
mediul lor se realizează lovirea inamicului. Datorită caracterului lor
activ, acţiunile de acest gen sînt, de regulă, identificate cu lupta
propriu-zis ;
b) de păstrare, protejare, siguranţă a trupelor proprii (adăpos
tire, camuflaj , pază). Aceste activităţi (măsuri, normative) creează
condiţii favorabile în vederea ducerii cu succes a ,Juptei armate şi
ele formează conţinutul principal al domeniului asigurării de luptă.
In esenţă ambele grupe de activităţi fac parte din conţinutul
luptei moderne, lovitura şi parada implicîndu-se reciproc (vezi mai
departe 5.2.).
I n contextul acestor consideraţii s e poate face şi următoarea
remarcă. Multe dintre activităţile care se înscriu în conceptul ,,asi
gurare de ,luptă", alături de unele măsuri pasive, presupun şi exe
cutarea unor măsuri active, de luptă. De exemplu, pentru a obţine
informaţiile necesare cercetarea este obligată uneori să ·recurgă la
luptă (cercetarea prin luptă, cercetarea în spatele inamicului). De
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asemenea, siguranţa se realizează nu numai prin observarea acţiu
nilor inamicului şi înştiinţai;ea trupelor proprii despre pericolul
atacului inamic, ci şi, in caz de nevoie, prin acţiuni de luptă extrem
de îndîrjite, pînă la desfăşurarea cea mai convenabi,lă a forţelor pro
prii. Tot aşa, se poate spune că cea mai bună protecţie împotriva
mijloacelor de atac ale inamicului o constituie lupta pentru nimici
rea lor. Toate cele de mai sus pledează pentru ideea că în lupta
modernă nu se pot face separaţii nete între luptă şi asigurare de
luptă şi că această împărţire are mai mult un caracter metodic, ea
fiind susceptibilă a fi supusă unor analize care să răspundă la în

trebarea dacă în condiţiile actuale î mpărţirea respectivă îşi mai j us
tifică necesitatea.
In decursul timpului conţinutul asigurării de luptă a evoluat
foarte mult şi el a depins, în principal, de cantitatea şi calitatea
mij loacelor de luptă folosite de beligeranţi. De exemplu, în timpul
celui de al doilea război mondial, odată cu dezvoltarea rapidă a
armei tancurilor, cînd armamentul antitanc exista în cantităţi insu
ficiente şi dispunea de performanţe modeste,
infanteria era vul
nerabilă la ,atacul au tancuri, rezumîndu-se de cele mai multe ori
la măsuri pasive, de adăpostire. In aceste condiţii atacul cu tancuri
deţinea supremaţia în luptă. Pentru ca apărarea să reziste acestui
atac erau necesare măsuri de „asigurare antitanc", în cadrul cărora
alături de focul artileriei, ponderea o deţineau măsurile „pasive"
de apărare ca : folosirea obstacolelor natiurale, barajele de mine,
şanţurile antitanc şi alte obstacole create de om, adăpostirea infan
teriei în lucrări
luptă antitanc.

genistice şi folosirea mijloacelor

individuale de

O situaţie asemănătoare exista şi in ceea ce priveşte dezvolta
rea rapidă a aviaţiei, concomitent cu relativa rămînere în urmă a
cantităţii şi calităţii mijloacefor de luptă antiaeriene.
In acea perioadă, în ansamblul l u ptei armate, măsurile de „apă
rare antitanc" şi „apărarea antiaeriană " erau situate în cadrul asi
gurării de luptă a trupelor.
Aici se impune a sublinia faptul că la măsuri de asigurare de
luptă recurge, de regulă, beligerantul care dispune de cantităţi insu
ficiente de „mijloace antidot" şi care este obligat să compenseze lipsa
sau insuficien�a mijloacelor de luptă prin măsuri pasive sau prin
adaptarea altor categorii de mijloace cu performanţe limitate pen
tru a contracara noul armament al adversarului . De aici rezultă posi
bilitatea ca în funcţie de gradul de înzestrare cu armament şi mij
loace de luptă, în timp ce pentru una dintre părţi o anumită ac
ţiune să reprezinte luptă, pentru partea adversă să reprezinte asi 
gurare de luptă.
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In prezent asistăm l a două tendinţe. Pe de o parte se afirmă tre
cerea unor măsuri şi acţiuni din domeniul asigurării de luptă în cel
al luptei propriJU-zise. Este vorba despre lupta împotriva tancurilor
şi mijfoacelor blindate, lupta ,radioelectrică, lupta împotriva mij
loacelor de atac aerian ş.a. Pe de altă parte se conturează tendinţa
de apariţie a unor noi forme de asigurare. Astfel, odată cu
posibilitatea folosirii mijloacelor de nimicire în masă, a tendinţei
de folosire în masă a desantului aerian, a trupelor de diversiune şi
a executării unor acţiuni în spaţiul cosmic a apărut şi necesitatea
sau se profilează apariţia unor noi forme de asigurare cum sînt :
protecţia împotriva armelor de nimicire în masă, asigurarea anti
diversiune şi antiternrism, asigurarea antisatelit, asigurarea stabili
tăţii mediului naturaJ .
Su periori tatea inamicului în diferite domenii ale tehnicii de
luptă impune să se ia în considerare şi posibilitatea apariţiei unor
forme de asigurare de luptă pentru a contracara „tehnidle slllrpriză"
pe care le-ar putea folosi inamicul.
Formele de asigurare de luptă diferă în funcţie de caracterul
forţelor şi mij loacelor care participă la lupta armată, de specificul
acţiunilor lor şi de nivelul acţiunii. De regulă, fiecare categorie de
forţe ale armatei işi are formele specifice de asigurare care rezultă
din caracteristicile tehnico-tactice ale trupelor respective. De exem
plu, pentru aviaţie şi trupele de apărare antiaeriană a teritoriului
combaterea aviaţiei inamicului constituie con ţinutul principal al lup
tei acestor categorii de forţe. Dar pentru trupe•le de uscat, oare dis
pun deocamdată de mijloace antiaeriene în cantităţi limitate, măsu
rile ce se iau pentrru protecţia trupelor şi obiectivelor împotriva
abaicurilor din aer se înscriu in cadrul asigurării de l uptă (apărarea
antiaeriană). Pe măsura înzestrării infanteriei cu rachete antiaeriene
portative dirijate în proporţie de masă este însă posibil ca într-un
viitor apropiat lupta împotriva ţintelor aeriene să intre şi în con
ţinutul l uptei duse de trupele de uscat.
Pentru trupele de uscat, cărora le revine ponderea principală
în războiul popular de apărare, principa,lele forme ale asigurării de
luptă (operative, st.rategice) sînt :
a) generale : cercetarea, protecţia împotriva armelor de nimicire
în masă şi a mij loace.tor incendiare, protecţia radioelectronică 8,
8 Această formă de asigurare este în prezent cunoscută sub denumirea
de luptă radioelectronică. Potrivit conţinutului său, o parte din activităţile
ce se desfăşoară în acest domeniu fac parte din conţinutul luptei propriu
zise (neutralizarea prin bruiaj şi distrugerea prin foc şi luptă a mijloacelor
radioelectronice ale inamicului). I n cadrul activităţilor de asigurare pot fi
incluse doar cele care se referă la protecţia radioelectronică (protecţia îm-
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mascarea. Pentru micile eşaloane, în afară de cele de mai sus, prin
tre măsurile de asigurare de l u ptă se înscrie şi siguranţa ;
b) de armă : genistică, chimică, de transporturi şi telecomuni
caţii , hidromoteorologică şi topogeodezică ;
c) materială, tehnică şi medicală.
Amploarea şi conţinutuJ concret al fiecărei forme de asigurare
variază în funcţie de nivelul acţiunii militare şi de posibilităţile tac
tico-tehnice ale fiecărui eşalon. De exemplu, dacă acţiunea radioelec
tronică capătă amploarea maximă la nivelele operativ şi strategic, l a
nivelul micilor eşaloane aceasta se reduce la respectarea regimului
de lucru al staţiilor de radio şi a convorbirilor în Teţelele telefonice.
Dacă la nivelele superioare în cadrul acţiunii de mascare se poate
realiza şi înşelarea inamicului, la nivelul micilor eşaloane se poat e

l'ealiza doar ascunderea dispozitivelor.
Pentru formaţiunile populare de apărare sînt valabile aceleaşi
măsuri de asigurare ca şi pentru armată, bineînţeles dimensionate la
posibilităţile lor şi avînd
un conţinut specific acestor formaţiuni.
Datorită mijloacelor de luptă de care dispun este posibil ca unele
activităţi care pentru armată constituie luptă propriu-zisă, pentru
formaţiunile populare de apărare să constituie în continuare măsuri
de asigurare de luptă (apărare-asigurare antitanc, apărare-asigurare
antidesant, asigurarea flancurilor etc). Intrucît ele acţionează de re
gulă în localităţi, apar ca necesare şi măsurile specifice de asigurare
antiincendii şi pentru acţionarea în zone cu distrugeri şi dărîmături.
Pentru formaţiunile de rezistenţă, datorită specificului acţiuni
lor lor, conţinutul şi volumul măsuri.Jor de asigurare menite să con
tribuie la obţinerea succesului în luptă se diversifică şi sporesc. Se
îmbogăţeşte cu misiuni şi procedee specifice de acţiune conţinutul
cercetării, mască,r ii, siguranţei şi asigurării materiale. Totodată, apare
necesitatea unor forme specifice de asigurare nu nwnai a luptei,
dar chiar şi a existenţei formaţiunilor de rezistenţă, cum sint viaţa
şi lupta în conspirativitate, contopirea rezistenţei cu masa popu
laţiei, prioritatea regulilor de supravieţuire şi acţiune contînd pe
resursele proprii.
Dacă în războiul clasic măsurile de asigurare vizau numai ar
mata, în războiul popular de apărare ele interesează toată populaţia
ţării şi toate subsistemele statale. ln prezent problemele generale
ale apărării civile a populaţiei,
obiectivelor economice şi adpotriva cercetării şi bruiajului radioelectronic şi asigurarea compatibilităţii
electromagnetice). In ceea ce priveşte cercetarea radioelectronică, aceasta se
înscrie în cadrul cercetării, ca măsură generală de asigurare de luptă (ope
rativă, strategică).
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ministrative, asigurării antiterorism şi antidiversiune, asiguram
antidesant şi ale protecţiei populaţiei împotriva atacurilor din aer
ale inamicului sînt probleme de interes general la soluţionarea cărora
participă atît armata cît şi întreaga populaţie a ţării. Toate acestea
se înscriu în efortul generalizat al poporului pentru a rezista rigo
rilor impuse de războiul de apărare şi ele contribuie la crearea con
d iţiilor necesare pentru înfringerea inamicului.;

3.4. Manevra în luptă *
Conţinutul manevrei. Forme simple şi complexe de manevră

Manevra este una din caracteristicile fundamentale ale luptei
armate ; ea oferă soluţii diferite şi eficiente pentru a executa lovi
turi prin surprindere asupra inamicului şi pentru a evita efectele
loviturilor acestuia. Executată cu abilitate şi în ascuns ea poate
crea condiţii favorabile pentru îmbunătăţirea raportului de forţe
pe direcţiile alese.
La ni velul acţiunilor executate de unităţi şi subunităţi, atît în
cadrul forţelor armate, cit şi a,l formaţiunilor populare de luptă,
manevra de foc şi de trupe reprezintă una dintre principalele şi
obişnuitele acţiuni ale acestora, ea contribuind la mărirea consi
derabilă a efectelor loviturilor asupra inamicului.
Manevra de foc constă în depJasarea succesivă a traiectoriilor,
lateral (de kont) şi în adîncimea dispozitivului inamic, pină la bă
taia maximă a mijloacelor din dotare. Odată cu mărirea puterii de
foc şi a distanţei de tragere a artileriei, cu mărirea razei de acţiune
a aviaţiei şi cu apariţia diferitelor categorii de rachete manevra de
foc a devenit unul dintre factorii hotărîtori ai succesului în luptă şi
operaţie.
Manevra de forţe şi mijloace constă din deplasarea organizată
a trupelor, formaţiunilor de apărare şi mijloacelor materiale pe
cîmpul de luptă.
Dimensiunile relativ reduse ale teritoriului naţional imprimă
manevrei pe plan strategic şi operativ o amploare spaţială mai limi
tată . Totodată, frecvenţa şi intensitatea acesteia creşte datorită ac
ţiunilor întreprinse de formaţiunile de rezistenţă şi de grupările i zo�
late spaţial pe teritoriul vremel nic ocupat. Aceste acţiuni executate
în spatele dispozitivului inamic combinate cu acţiunile de front
dau o finalitate şi eficienţă sporită manevrei, chiar în condiţiile
unui raport de forţe nefavorabil.
•

Vezi şi 2.4.
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I n ultima vreme conceptul de „manevră" a ajuns să fie folosit
foarte frecvent, iar unii teoreticieni miHtari tind să-l identifice cu
orice acţiune militară care se m aterializează prin foc sau mişcare.
Analizînd fizionomia .luptei moderne şi în special a războaielor
care au avut loc în perfoada postbelică, din care majoritatea au avut
un pronunţat caracter manevrier, rezultă în mod evident că manevra
nu mai poate fi separată de luptă, ea devenind o componentă a lup
tei armate. Mărirea mobilităţii trupelor şi capacitatea sporită de de
plasare a acestora au modificat fizionomia luptei armate prin inte
grarea tot mai accentuată a deplasării în însăşi lupta dusă de trupe.
Manevra a început nu numai să preceadă loviturile executate cu
foc şi trupe, ci şi să le însoţească în permanenţă, literalmente să le
„pătrundă", să devină o parte i ntegrantă a luptei şi operaţiei. In
acest fel, lupta modernă a devenit un şir de manevre d e foc, de
forţe şi mijloac e şi de lovituri simultane şi succesive executate de
ambii adversari. Din experienţa acestor războaie a ieşit în evidenţă
că, folosită cu măiestrie şi prin surprindere, în toate formele de
luptă, manevra a devenit adeseori un important factor compensa
tor în favoarea ce�.ui aflat în inferioritate cantitativă de forţe, un
factor de răsturnare a situaţiei strategice, operati>ve sau tactice.
Plecînd de la ideea că manevra precede, însoţeşte, pătrunde şi
continuă (urmează) lovitura, SI! poate pune întrebarea, dacă există
limite de separnţie între manev·ră şi lupită. Desigur că răspunsul la
această întrebare nu poate fi univoc. După cum se arăta anterior,
în situaţiile cînd conceptul de manevră se foloseşte pentru a mate
rializa o deplasare a trupelor, separaţia dintre manevră şi luptă
apare ca fiind bine distinctă. I n acest caz, deplasarea ·trupelor pre
cede sau urmează lupta, i ar conţinutul vizează doar schimbarea ra
ioanelor de dispunere, efectuarea unor deplasări în vederea acţiuni
lor ulterioare.
I n cazul î nsă în care conceptul de manevră se foloseşte pentru
a materializa una dintre formele de executare a loviturii, separaţia

dintre manevră şi luptă nu mai poate fi făcută atit de categoric .. I n
aceste condiţii manevra presupune, în egală măsură, atît acţiunea

de deplasare a trupelor, cit şi acţiunea de luptă a grupării de ma
nevră (lovitura) într-un spaţiu şi un timp de dimensiuni variabile,
pînă in acel loc şi în acel moment cînd acţiunea grupării de manevră
se finalizează asupra forţelor inamicului care urmează să fie nimi
cite. Această „sudură" între manevră şi luptă şterge conturul unor
linii de separaţie categorice între cele două genuri de acţiuni (de
plasare, l ovitură).
Oa materializare a loviturii, principalele forme de manevră în
sînt mutarea eforturilor apărării de front şi adîncime, lovi-

apărare
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rea inamicului în faţa limitei dinainte a apărării, manevra pentru
evitarea loviturilor inamicului �i ripostele ofensive ale apărării . h
ofensivă principalele forme de manev.ră sînt învăluirea, întoarcerea
şi lovitura frontală.
Din punctul de vedere al număriului grupărilor de forţe de care
se dispune şi al sensului direcţiilor pe care se execută, manevra (ca
lovitură) poate fi executată pe linii interioare şi .pe linii exterioare.
Manevra pe linii i n terioare constă din folosirea unei singure
grupări de forţe pentru executarea mai multor lovituri succesive
asupra cîtorva grupări de forţe ale inamicului. Este o modalitate
caracteristică de executare a manevrei pentru înîringerea unui ad
versar care dispune de forţe superioare. Pe plan strategic şi ope
rativ ac€as,tă manevră poate l ua aspectul .,, manevrei din poziţie cen
trală". Caracterul geografic-militar al ţării noastre asigură condiţii
favorabile ca, în anumite situaţii, cînd grupările de forţe ale ina
micului au fost oprite, să se destine pentru fixarea acestora, un
minimum de forţe, iar gruparea principală a forţelor proprii să fie
dirijată pentru înfrînge·rea uneia dintre grupările inamicului, anume
aceea care prezintă un grad mai mare de vulnerabilitate. In acest
fel este posibil ca, folosind gruparea principală de forţe proprii, dis
pusă într-o poziţie centrală, să se poată nimici succesiv grupă1i l e
de forţe ale inamicului care acţionează dinspre frontieră spre inte
riorul ţării.
Manevra pe direcţii (linii) exterioare se execută atunci cînd se
dispune de mai multe grupări de forţe care sînt folosite pentru a
nimici o grupare importantă de forţe a inamicului. In acest scop
grupările proprii de forţe acţionează pe di-recţii convergente. Ca
exemplu cităm ofensiva pe cîteva direcţii convergente, executarea
simultană a două cont.ralovituri pe direcţii convergente în apărare,
�ţiunea din mai multe direcţii convergente pentru nimicirea unui
desant aerian.
Manevra implică două condiţii esenţiale. Din partea cadrelor ea
cere pricepere, iniţiativă creatoare, îndrăzneală şi capacitate de apre
ciere justă a i:osibilităţilor proprii şi ale inamicului. Din partea exe
cutanţilor solicită o mare capacitate de deplasare în ori.ce teren şi
în orice condiţii meteorologice, pentru a ajunge la timp - înaintea
inamicului - pe aliniamentele respective şi a executa lovituri asupra
acestuia.
Orice manevră presupune luarea tuturor măsurilor pentru asi
gurarea nevoilor de deplasare a trupe�pr şi, în special, a formaţiu
niJor populare de luptă. Aceasta impune ca, pentriu efectuarea de
plasării să fie folosite mij loacele de transport ale armatei, cele pro-
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curate prin rechiziţii, precum şi, temporar, cele din economia na
ţională care se găsesc în zona acţiunilnr sau, la nevoie, mijloacele
de transport aduse din alte zone care nu au fost afectate nemijlocit
de luptei
Războiul întregului popor creează condiţii pentru a se trece de
la formele de manevră simple la forme de manev,ră complexe. Aces
tea rezultă din însiumarea mai multor fo1me de manevră în acţiu
nea propriu-zisă, ponderea apar ţinind totuşi uneia sau alteia, în
funcţie d e situaţia concretă. Totodată formele d e manevră cum sînt
infiltrarea, întoarcerea şi învăluirea pe timp de noapte, lovitura
aplicată în spatele inamicului de către formaţiunile de rezistenţă
şi de trupele infiltrate şi altele de acest gen pot avea o eficienţă
deosebită.
Inzestrarea treptată a trupelor de uscat cu elicoptere de lovire
şi de transport, precum şi folosirea mij loacelor de transport aerian
specializate creează condiţii favorabile pentru ca în cadrul luptei şi
operaţiei să apară o nouă formă de manevră distinctă şi anume
manevra verticală. In prezent, această formă de m anevră vizează
nivelul tactic, prin folosirea unor formaţiuni mici de elicoptere de
lovire prin foc a inamicului, asigurîndu-se în acest fel combinarea
acţiunilor de pe sol cu cele din aer. De asemenea, folosirea elicop
terelor pentru minarea din zbor sau executarea unor distrugeri
permite realizarea surprinderii, economia de timp şi repetarea ac
ţiunii la intervale mici asupra alior obiective. Intrebuinţarea unor
formaţiuni de elicoptere pentru transportul unor mici �ubunităţi în
spatele inamioului şi pentru aprnvizionarea formaţiunilor de rezis
tenţă poate aduce o contribuţie importantă la reuşita luptei.
Consideraţiile generale de mai sus asupra manevrei - care de
finesc fizionomia luptei armate - nu pot fi încheiate fără a sublinia
şi existenţa unui nou tip de manevră specifică numai războiului în
tregului popor. Posibilitatea acestui tip de manevră derivă din bi
valenta funcţională atît a unităţilor militare (struoturate ca unităţi
specializate pentru luptă, care participă însă şi la funcţionarea eco
nomiei), cit şi a populaţiei (structurată în organisme specializate
pentru desfăşurarea activităţii economice şi cultural-educative, care
participă însă şi la lupta armată). Aceasta permite ca să se realizeze
superioritatea asupra inamicului în locul şi momentul dorit nu nu
mai prin procedeul clasic al deplasării forţelor şi mijloacelor, ci
prin deplasarea succesivă a centrului de greutate asupra nevoilor de
luptă sau de muncă a tuturor forţelor militare şi civile în funcţie
de nevoile care sînt prioritare (de luptă sau economice) .
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---------

4

Principii generale ale luptei armate

4 . 1 . Definiţie şi metodologie
Definirea termenilor. Actualitatea problematicii. Metocftca
analizei

Principiile 1 luptei armate sînt C'Uprinse în tezele fundamentale,
normele directoare şi ideile de bază privind pregătirea şi ducerea
luptei, operaţiei şi a războiului în ansamblu în vederea obţinerii suc
cesului asupra inamicului.
Intre principii pe de o parte şi multi1Judinea de reguli şi norme
tactice, operative şi strategice pe de alta există deosebiri de fond,.
în sensul că principiile sînt caracterizate printr-un grad mai înalt
de generalizare şi au o sferă de aplicabilitate mai largă, incluzînd'.
toate acţiunile şi activităţile implicate în lupta armată.
Principiile luptei armate pot fi considerate un (sub)sistem in-
serat în sistemul global al doctrinei militare, în conţinutul căreia
se găsesc şi alte g1'upe de principii, referitoare la diferitele probleme
domenii care intră în compunerea sa (schema nr. 1).
La rîndul său, (sub)sistemul principiilor luptei armate este
constituit din principii generale - care îşi extind val abilitatea asu
pra tuturor domeniilor şi tuturor categoriilor de forţe - şi prin-
cipii particulare (speciale) - valabile doar pentru un anumit dome1 Dicţionarul limbii române moderne, Editura Academiei Republicii So
c ialiste România, Bucureşti, 1958, p. 663 : „Principiu [ . . . ] 4. Regulă sau normă_
de acţiune, de legislaţie etc. ; Dicţionar enciclopedic român, vol. 3, Editura
politică, Bucureşti, 1 965, p. 858 : „Principiu (lat. principium - început)
1 (filozof.) a. Izvor primordial [ ... ], bază, temei [ ... ], b. Teză fundamen-
t;:i!ă [ . . ]".
.
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n i u (strategic, operativ, tactic), pentru anumite categorii de forţe
ale armatei (de uscat, de apărare antiaeriană a teritoriului, aviaţia
militară, marina militară), penku anumite genuri de armă (infan
terie, tancuri, artilerie), sau pentru anumite actiYităţi (de con
ducere, de asigurare).
Schema nr. I

I

SISTEMUL PRINCIPIILOR

DOCTRINEI

MILITARE

I
Principiile
Principiile
social-poliorganizatotice ale doc- - rice ale sistrinei militemului de
· tare
forţe

1-

-

Principiile
luptei
armate

_

I

I

1-,

Principiile
;instruirii şi
1 Altele
educării
_1

- forţelor armate şi a
populaţiei
pentru apă-

-

I

I

I

,

rare

I-

I

Principii
generale

I: I_

�
�

1

Prin cipii
particulare
(specia
_l---'
e)_---'

Principiile particulare (speciale) sint proprii şi diferitelor do
menii de ducere a acţiunilor de luptă (strategic, operativ şi tactic).
De pildă, la nivel strategic, o însemnătate deosebită are aplicarea
cerinţelor principiul1ui de a-l împiedica pe agreso,r să obţină în tim p
scurt o victorie militară şi să ocupe ţara printr-un război fulger,
realizîndu-şi politica „faptului împlinit". De aici rezultă importanţa
deosebită a temporizării operaţiilor sale duse prin procedee ful
ger, a menţinerii zonelor de frontieră, a împiedicării cuceririi de
către agresor a marilor centre politico-administrative, a regiunilor
industriale şi a celor furni zoare de materii prime şi mij loace pentru
purtarea războiului, a trecătorilor peste munţi şi a trecerilor per
manente peste cursurile de apă, a aerodromurHor, porturil or mari
time şi fluviale. Toate acestea sînt de natură să-l împingă pe agre
sor într-un veritabil „impas strategic" şi să-l oblige să renunţe la
agresiune. La nivel operativ are o mare importanţă respectarea ce
rinţelor principiului com bin ă ri i acţiunilor ofensive cu cele defen-

114
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

sive în vederea realizării superiorităţii necesare pe direcţiile pe care
urmează să se keacă la ofensivă ; superioritatea de ansamblu a
agresorului în forţe armate determină ca, fără îmbinarea acţiunHor
de tip ofensiv cu cele de tip defensiv, obţinerea unor succese de am
ploare să fie de neconceput. Tot aşa, pe plan tactic se evidenţiază im
portanţa cerinţei principiului continuităţii acţiunilor, deoarece nu
mai asigiurarea caracterului neîntrerupt al acţiunilor proprii îl îm
piedică pe agresor să-şi consolideze eventUJalele succese iniţiale, nu-i
dau răgazul să-şi regrupeze forţele şi mijloacele pentru noi acţiunL
Sînt şi principii specifice diferitelor categorii de formaţiuni
populare de apărare, diferitelor categorii de forţe sau arme. De
exemplu, penku succesul luptei formaţiunilor de rezistenţă o im
portanţă deosebită are realizarea şi menţinerea unei legături strînse·
şi permanente cu populaţia din zonă, aceasta fiind o condiţie nu
numai pentru eficienţa acţiunilor întreprinse, ci şi pentru supra
vieţuirea liuptătorilor din rezistenţă. Pe un alt plan, pentru aviaţie
şi tancuri, are o mare însemnătate aplicarea cerinţelor principiului
devansării adversarului în ocuparea unei poziţii favoraMle de atac·
şi în intrarea în acţiune ; experienţa de război arată că şansele de
succes sînt, de regulă, d e partea celui care foloseşte atuul unei po
ziţii de atac avantajoase şi care declanşează primul acţiunea.
!n sfîrşit sînt principii specifice activităţii de conducere - cum
sînt al fermităţii în unmărirea scopului propus, al elasticităţii şi su
pleţei, al oportunităţii în luarea deciziilor, în transmiterea lor la
subordonaţi şi în trecerea la acţiune, în mod deosebit al ini·ţi'ativei
în îndeplinirea misiunilor primite -, după cum sînt principii spe-·
cifice activităţii de asigur·are materială, tehnică şi medicală ; de·
pildă, la toate niveluri1le are o mare importanţă aplicarea ceri nţelor
principiului folosirii cu prioritate a resurselor şi bunurilor dinspre·
graniţă spre interior, pentru a se evita pericolul rămînerii la ina
mic a unor importante stocuri de materi1ale şi a se limita transportu
rile din adîncimea teritoriului către linia frontului.
Această lucrare nu-şi propune să anaJizeze principiile particu
lare ale luptei armate. In cele ce urmează se vor face referiri numai"

la principiile generale ale luptei armate duse de trupele de uscat

şi la limitele în care îşi exercită ele acţiunea în cadrul unui război
popular de apărare.

După cum se cunoaşte, victoria sau înfrîngerea, succesul sau
insuccesul în l upta armată sînt dependente de numeroşi factori obi-·
ectivi şi subiectivi. Cantitatea şi calitatea forţelor şi mijloacelor ce
se înfruntă, măiestria conducerii lor, formitatea politico-morală a
cadrelor de comandă şi l uptătorilor, nivelul de instruire şi virtuţile
ostăşeşti ale acesfora, toate componentele umane şi materiale im-

1 15
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

plicate în război întrunesc trăsături atit obiective cit şi subiective,
care influenţează în mod gradat şi diferit desfăşurarea şi deznodă
mîntul luptei armate.
Unul dintre factorii care exercită o inf:uenţă de prim ordi n
a�upra luptei este eficienţa cond ucerii. Actul d e conducere privit în
:sens larg implică cunoştinţe şi deprinderi, experienţă de luptă, ca
pacitate organizatorică, ferm i tate, spirit de iniţiativă, inteligenţă,
voinţă, îndrăzneală, talent, precum şi numeroase alte înS1uşiri pe
·care trebuie să le aibă cadrele de comandă. Dar, oricît de remarca
bilă ar fi competenţa acestora, ele nu-şi pot valorifica plenar capa
cităţile decit prin ap:icarea unor principii şi regul i a căror respec
tare a devenit o condiţie obligatcrie pentru obţinerea succesului,
acesta fiind în mare măsură rezultatul crganizării şi conducerii ştiin
ţifice a luptei, al realizării unităţii de doctrină şi implicit a unităţii
de acţiune a tuturor forţelor participante.
In mod firesc, necesităţile scientizării tot mai accentuate a gîn
dirii şi practicii militare au dus la abordarea în modalităţi diferite
a acestei problematici, l a găsirea unor soluţii specifice de e'.aborare

a principiilor generale ale luptei, în raport cu orientările ce stau la

baza diferitelor doctrine. Selectarea şi elaborarea principi U or care
răspund necesităţilor şi pcsibilităţilc.r militare ale fiecărei ţări cons
tituie prin exce'.enţă o cerinţă obiectivă. Marea diversitate a opţ.iu
nilor exprimate în acest domeniu în lucrări.le de specialitate o atestă
în med concludent.
Astfel, unii teoreticieni militari pun în evidenţă şi acordă prio
ritate principiilor mobilităţii şi ritmurilor înalte ale acţiunilor de
luptă, concentrării eforturilor principale şi realizării superiorităţii
in forţe şi mijloace asupra inamicului în locul şi momentu l hotărîtor,

·surprinderii, dinamismului în luptă, păstrării capacităţii de luptă a
trupe]or proprii, concordanţei scopului şi concepţiei cu condi ţiile si
tuaţiei reale, cooperă.fii 2 .

Alţii formulează următoarele şas.e principii are războiului (de
partizani) : păstrarea prin toate mijloacele a forţelor proprii şi ni
micirea forţelor inamicului ; combinarea j udicioasă a acţiunilor ofen
sive ou cele de apărare ; desfăşurarea plină de iniţiativă, elastică. pe
·bază de plan a acţiuni.Jar în toate etape�e războiului ; coordonarea
acţiuni.lor partizanilor cu operaţiile trupelor regulate ; crearea baze
lor de sprijin ; transformarea răzbniului de partizani în operaţii al e
2 V.
E. Savkin, Osnovnîe prinţipî operativnogo iskusstva i taktiki,
Voenizdat, Moskva, p. 217-218 ; V. Zamorski, Les lofs du combat, în Revue
.militaire sovietique nr. 3/1975, p. 19.
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trupelor regulate 3• Pentru acţiunile desfăşurate nemijlocit de par
tizani, în l ucrările de acest gen, sînt formul ate următoare:e principii
specifice : acord intim între populaţie şi partizani ; replierea siste
matică î n faţa inamicului care acţionează în forţă ; hărţuire şi atac
î m potriva unui inamic care se retrage ; strategia, u n u contra cinci
şi tactica, cinci contra unu ; aprovizionări şi armament prin capturi
de la inamic.
In literatura militară din SUA s e acordă atenţie relevă,rii prin
cipiilor concordanţei dintre scopul final şi misiunile î ncredinţate
trupelor, al priorităţii ofensivei faţă de apărare, concentrării efor
turilor în timpul şi în locul ales pentru acţiunea decisivă, economiei
forţelor, manevrei, unităţii de comandă, asigurării acţiunilor, sur
prinderii şi simplităţii.
Intr-un med asemănător, în literatura militară engleză se for
mulează frecvent rolul important ce se acordă alegerii j uste a scopu
lui, cooperării, priorităţii acţirunilor ofensive, libertăţii de acţiune,
concentrării eforturilor, economiei forţelor, surprinderii, asigurării
acţiunil or de l u ptă, menţinerii unei stă-ri de spirit sănătoase, orga
nizării corespunzătoare a activităţii serviciilo·r .
In numeroase publicaţii franceze se evidenţiază, în mod priori
tar, trei principii, al elasticităţii, al concentrării eforturilor şi al
s urprinderii. Dar, în această ţară mai există şi în prezent adepţi ai
şcolii tradiţionale reprezentată de Foch, care concentrează întreaga
artă militară în două principii, economia forţelor şi libertatea d e
acţiune.
Şi în publicistica noastră militară, atît î n trecut cit şi î n pre
zent, problematioa principiilor luptei armate a fost explorată în
numeroase lucrări. Astfel, în Regulamentul întrebuinţării tactice
a marilor unităţi (A. I ) din anu l 1938 4 sînt formulate următoarele
principii : a impune inamicului voinţa proprie ; a păstra libertatea de
acţiune ; a realiza cu îndrăzneală economia forţelor ; a -l surprinde
pe inamic ; a prevedea ; a realiza unitatea de acţirune.
In lucrările publicate î n ultimii ani („Elemente de tactică",
1972) sînt formulate următoarele principii : al concentrării ; disper
sării ; cooperării ; continuităţii acţiunilor ; luptei neîn trerupte îm
potriva mij loacelor de atac m�dear ale inamicului ; surprinderii ;
asigurării m ultilaterale a acţiunilor de luptă ale tirupelor 5. Intr-un
3 Mao Tzedun, Opere alese, vol. 2, Editura de stat pentru literatură po
litică, Bucureşti, 1955, p. 134-137.
4

Regulament provizor asupra întrebuinţării tactice a marilor unităţi,

Tipografia „Bucovina", Bucureşti, 1938, titlul 1, art. 2, p. 24-25.
s General-maior Ion Şuţa, Elemente de tactică, Editura militară, Bucu
reşti, 1972, p. 129-141 .
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mod aproximativ asemănător sînt formulate principiile luptei armate
în lucrarea „Elemente de strategie militară", în care se subliniază
importanţa principiilor : ·acţiunii şi reacţiunii ; economiei forţelor ;
concentrării forţelor şi mijloacelor pe direcţiile principale ; surprin
derii ; libertăţii de acţiune ; asigurării ; manevrei ; cooperă-di ; dis
persării forţelor şi mijloacelor ; planificării minuţioase a acţiunilor
de luptă 6•
Reliefînd aceste puncte de vedere vom constata că ele exprimă
atît numeroase „alinieri" de vederi asiupra unora dintre principiile
care guvernează acţiunea armată, cit şi puncte de vedere diferite.
Aceste deosebiri deschid cimpul unor noi analize, ou atît mai mult
cu cît doctrina apărării ţării printr-un război al întireguJui nostru
popor solicită fundamentări şi î n acest domeniu.
Pornind de la legile generale şi particulare ale acestui tip de
război, în metodologia analizei putem accepta că unele principii ale
luptei armate din confilictele clasice îşi menţin în continuare va.Ja
bHitiatea, că altele îşi schimbă wnţinutul şi, în sfîrşit, că apar şi unele
principii noi, specifice luptei armate în condiţiile acestui tip de răz
boi. Această viziune permite analiza diferenţiată a luptei armate în
diferite tipuri de războaie şi evidenţierea a ceea ce este specific î n
acest domeniu î n războiul întregului popor.
După cum s-a arătat, lupta armată este în ultimă instanţă o
relaţie între acţiunile a două părţi beJigerante, funcţia unui joc bi
polar de variabHe, în oadrul căruia se înfruntă scopurile urmărite
de adversari, forţele puse în acţiune, fo[mele şi procedeele de luptă
pe care ei le folosesc.
Studierea tendinţelor contradictorii ce au loc în sinul fenome
nelor şi proceselor luptei armate şi a modalităţilor de soluţionare
a contradicţiilor în favoarea acţiunilor proprii constituie una dintre
sursele importante de pătrundere în intimitatea fenomenului luptă
armată şi de găsire a soluţiilor de succes.
Această metodă prezintă avantajul că duce la fundamentarea
unor principii a căro·r aplicare vizează nu numai spoirirea eficienţei
acţiunilor proprii, ci, totodată, diminuarea eficienţei acţiunilor ad
versarului, succesul propriu fiind în mod firesc legat de insuccesuJ
inamicului. Pdn aceasta conducerea acţiunilor militare este orien
tată spre o gîndire contraaleatorie, capabilă să discearnă diferite'1e
ipostaze în atitudinea adversarului, particu1arităţile situaţiilor create
şi să reacţioneze în raport cu acestea, imprimînd desfăşurării luptei
sensul care favorizează atingerea scopurilor proprii. Acest mod de
6 ,„,,,.

p. 43.

Elemente d e strategie milita.ră, Editura Militară, Bucureşi.1, 1975,
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abordare impune să se conceapă acţiunile inamicului ca fiind foarte
dinam i ce, capabile să ne surprindă şi, totodată, ca forţele proprii să
manifeste suficientă supleţe pentru a-şi adapta deciziile, în funcţie
de loviturile şi paradele adversarului.,
Evaluarea permanentă a acţiuni,lor şi reacţiunilor posibile ale
agresorului prezintă o însemnătate deosebită, deoarece obţinerea
succesului trebuie să se realizeze nu î n orice condiţii, ci împotriva
unui inamic puternic, care dispune de o bogată înzestrare tehnică ;
şi acest succes trebuie obţinut cu forţe relativ puţine, cu minimrurn
de pierderi şi cu un consum redus de mijloace de tot felul. Această
cerinţă dobîndeşte în teoria şi practica militară românească atribu
tele unei orientări doctrinare fundamentale.

4.2. Dialectica principiilor luptei armate
Legile luptei armate - baza obiectivă a principiilor luptei
armate. Interacţiunea dialectică dintre principiile luptei ar
mate ; caracterul lor sistemic. Principiile luptei armate
ca unităţi dialectice a două tendinţe (laturi) contrare. Dinamismul principiilor luptei armate

Principiile generale derivă nemijlocit din legile obiective ale
luptei armate. Ele sînt j uste în măsura în care răspund cerinţeJor
obiecth·e ale legilor, în măsura în care sînt expresia autentică a
acestora. Raportul dintre legile luptei armate şi principiile acesteia
este în esenţă o problemă a corelaţiei dintre obiectiv - exprimat
prin legi - şi reflectarea obiectivului în planul conştiinţei - ex
primată prin principii de acţiune.
Ca expresie a legilor luptei armate principiile trebuie să aibă
un caracter obiectiv. Acest caracter decurge d'in faptul că legile
există în însăşi fenomenul militar, în afara conştiinţei oamenilor şi
acţionează independent de voinţa lor. Pe de al tă pa.rte, în realitatea
obiecti\'ă nu există principii ; ele sînt elaborate de om cu aj utorul
gîndirii abstracte, sînt folosite de acesta în mod conştient, în măsura
în care cadrele de comandă, toţi luptătorii au capacitatea de a se
siza particul'arităţile situaţiei, a discerne care dintre principii au în
situaţia dată o influenţă decisivă şi a le aplica cu iscusinţă. In acest
caz problema trebuie privită pe două planuri. Selecţionarea şi ela
borarea principiilor în concordanţă cu cerinţele legilor luptei ar
mate este o activitate ştiinţifică, cu atît mai ştiinţifică cu cit pro
cesul de selecţionare şi elaborare (proces subiectiv) reflectă mai bine
cerinţele obiective ale legilor luptei armate. I n cel de al doilea plan
se situează activitatea omului (a comandanţilor şi a luptătorilor) de a
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aplica aceste principii. ln acest act se împleteşte elementul de şti
inţă (cunoaşterea temeinică a cerinţelor principiilor) cu cel de art ă
(aplicarea ou abilitate, în funcţie de elementele concrete al.e situa
ţiei, a principiilor luptei armate). Ca urmare, în elaborarea şi apli
carea principiilor luptei armate se îmbină atît caracterul obiecliv
al legilor luptei armate, cit ş i libertatea de opţiune proprie conşti
inţei umane, el e fiind rezultatul creaţiei modelatoare a gîndirii mili

tare şi dobîndind prin aceasta şi un caracter subiecUv. In nici un
alt domeniu ca a:ela al luptei armate nu se realizează într-o ase
menea măsură unitatea dintre ştiinţă şi artă, cum se înfăptJUieşte î n
domeniul principiilo,r, arta, măiestria militară manifestîndu-se nu
numai pe t�rrenul formulării şi cunoaşterii principiilor luptei armate,
ci şi pe acela - de mare însemnătate - al aplicării lor iscusite.
Relaţia dintre legile şi principiile luptei armate se manifestă
fie p1in aceea că un principiu corespunde unei amunite legi, fie
- mai adesea - prin aceea că o lege reprezintă baza obiectivă a
mai multor principii. De pildă, principiile mobilităţii şi dinamismu
lui acţiunilor, al surprinderii , al cooperării şi aUele decurg din legea
luptei armate conform căreia formele şi procedeele de acţiune depind
de baza materială a luptei annate ; principiul menţinerii permanente
a inamicului sub presiunea loviturilor proprii şi a evitării angajă
rilor decisive în situaţii defavorabile este o expresie tipică a legii
acţiunii şi reacţiunii în domeniul luptei armate ; cunoscuta „lege a
raportului de forţe" constituie la rîndul ei baza obiectivă a prin
cipiilor concentrării eforturilor, concordanţei dintre scop şi forţele
puse în acţiune şi a altor principii. In legătură cu acest din urn;iii.
aspect se are în vedere că superioritatea inamicului în raportul de
forţe poate fi atenuată în anumite limite d acă insuficienţa forţelor
proprii este compensată printr-un factoir calitativ, de exempl.u prin
capacitatea de a realiza surprinderea asupra inamicului.
Toate acestea Hustrează că în doctrina noastră militară lupta
factorul fun
damental de reglare fiind activitatea conştientă, competenţa corpu
lui de comandă. Aceasta atestă posibilitatea de a se obţine succesul
chiar împotriw unui agresor caire deţine o anumită superioritate,
compensînd insuficienţa forţelor prin folosirea cu abilitate a celor
Laiţi factori. favorizanţi ai situaţiei. Această cerinţă o:rien.tează gîn
direa noastră miJiitară spre investigarea unor modele cantitativ-cali
tative ale calculului raportului de forţe, în care să fie luaţi î n
considerare ş i factorii materiali şi nemateri.aiH c e .pot compensa
decalajul în mijloace de luptă care vl favorizează pe ag,resor.

�rmată este privită ca un proces care se poate regla,

Interacţiunea dintre

principiiile luptei

armate

evidenţiază că

acestea nu pot fi aniallizate izolat unul de celăila!lt, deoarece ele
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sînt verigi aJe aceluiaşi 'kmţ, în oare există raporturi de condiţio
nare reciprocă, ele tinzînd fie să se com,pleteze, fie chiar, în unele
cazuri, să impună cerinţe contradictorii. Toate acestea conferă
principiilor luptei armate un camcter sistemic.
De pildă, principiul mobi:lităţii şi dinamismu lui acţiunilrn· nu
poate H înţeles şi aplicat cu eficienţă maximă decît în strînsă
legătură cu principiile concentrării eforituriilor, aJl. economiei forţelor,
al surprinderii etc. Căci, forţele care nu dis.pun de o mare mobiHtate
nu se pot concentra la timp pentru a irealiza în locul stalJ.iHt s uperio
ritatea necesară, ele nu-:1 pot lovi pe agresor prin surprindere, iar
dacă prelungesc acţiunile peste anumite 'limite pot suferi pierderi
mari.
Pe de a1tă parte, sînt situaţii cînd cecinţele unor principii au un
caracter contradictoriu. De exemplu, principiul concentrării efortu
rifor poate veni în contradicţie cu cerinţe�e principiului surprin
derii, în cazul cînd succesul ar putea fi obţinut mai repede şi mai
sigur printir-o acţiune declanş·ată p rin surprindere, chiar cu forţe
mai redus e, decît printr-o mare concentrare de forţe a cMei reali
zare ar anula însă efectele surprinderii.
In războiul întregului popor se manifestă o interdependenţă
între prinoipiHe după care acţionează forţele armate şi cele care
s tau la baza acţiunilor formaţiunilor populare de apărare şi "de
rezistenţă. Acestea se completează reciproc şi conferă 1luptei ar
mate în ansamblul său un caracter unitar. Astfel, cerinţele princi
piului concentrădi eforturilor, caracteristic îndeosebi acţiunilor for

ţelor armate, se completează în mod fericit cu cele ale principiului

loviturHor de mică amploare aplicate sistemaitic ag·resorului de către
formaţiuni�e de rezistenţă ;
principiului

aceeru:;i

complementarităţii

idee stă în

acţiunilor

anoomblu la baza

diferitelor

categooii

de

forţe d estinate apărării.
Analiza principiilor luptei armate scoate în evidenţă

că fiecare
principiu trebuie privit ca expresie a unităţii şi contradicţiei dintre
două tendinţe. Una vizează obţinerea eficienţei maxime în acţiu
nile proprii, iar cealaltă, diminuarea sau chiar anihilarea eficienţei
acţiunilor agresorului. Astfel, principiul concentrării eforturiilor nu
are o semnificaţie deplină docît dacă, concomitent cu concentra.rea
eforturilor proprii, se are în vedere şi dispersarea eforturiilor ag·re
soruil ud, în special în locul vizat pentru aplicarea loviturii ; de ase
menea, principiul libertăţii de acţiune implică şi îngrădirea libertăţii
de acţiune a inamicUJlui, după cum surprinderea presupune evitarea
surprinderii din partea agresorului, dar cooperarea, dezorganizarea
cooperării acestuia.
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Importanţa unor principii ale luptei armate nu este aceeaşi m
toate situaţiile, ea putînd cunoaşte intensităţi diferite în funcţie de·
evoluţia mijloacelor de luptă, de caracterul terenului, starea timpu
lui şi de acţiunea altor factori. De exemplu, mobilitatea şi dinamis
mul s-au transformait din simple cerinţe ale acţiuniilor de luptă în
principii de mare importanţă abia în perioada de după cel de-al
doilea război mondial, odată cu î nz estrarea trupelor cu mijloace de·
transpo.rt şi de ·luptă cu o mare m obiil itate, în special odată cu mo
torizarea completă a armatelor şi cu dezvoltarea şi perfecţionarea.
mijfoacefor de transport aerian, inclusiv a trupelor aeromobile.
In acelaşi context poate fi citat principiu[ concentrăirii, care,
dacă în trec u t avea s emn ificaţia uno1r mal'i aglomerări de forţe·
şi mij loace pe direcţiile considerate a fi hotărîtoare, în prezent
a dobîndit un conţinut calitativ nou, transformîndu-se în „princi
piul concentrării
eforturilor". Potrivit noului conţinut, nu este
esenţia·l să se conc en tre ze (fizic) forţele şi mijloaceie, ci să se orien
teze eforturile acestora în direcţia voită. In acest fel se realizează
unitatea dintre două cerinţe contradictorii - concentrarea şi dis
persarea. Aoeastă unitate este impusă de periecţionarea mijloacelor
de luptă, de necesi.tatea ca orice co ncen trare să fie permanent
însoţită şi de o anumită dispersare, fapt ca1re impune ca cerinţele
concentrări i şi ale dispersării să fie enunţate în contextul aceluiaşi
principiu - al concentrării eforiturifor.
Acest mod de .abordare a principiilor l uptei armate evidenţiază
caracterul lor istoric, puternicUil dinamism, necesitatea fundamen
tării ştiinţifice şi a continuei lor perfecţionări şi ofe.ră totod�tă un
răspuns la teoriile care susţin „imuabilitatea" lo r
.

4.3. Principii generale ale luptei armate
Economia fortelor, libertatea de acţiune, complementa
ritatea acţiunilor, istovirea agresorului. concentrarea efor
turilor, mobilitatea, surprinderea, cooperarea

a. Principiul economiei forţelor : realizarea concordanţei dintre
scopurile propuse şi mijloacele puse în acţiune în vederea obţinerii
eficienţei maxime în folosirea forţelor ; contracararea încercărilor
agresorului de a împiedica realizarea scopurilor proprii.
Principiul economiei forţelm decurge din legea luptei armate
potrivit căreia suocesul aparţine părţii oare reuşeşte să-şi asigu1re,
pe dkecţia consideriată ca pri ncipail.ă, superioritatea în raportul de
forţe.
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Acest princ1pm vizează două cerinţe specifice. Pe de o pairte
stJaibHkea unor obiective reailiste, în concordanţă cu pooibHităţile
de care se d1spune. Pe de altă parte, obţinerea unor rezu'litate ma
xime cu minimum de forţe şi cu pierderi cit mai puţine. Realizarea
acestor cerinţe constituie condiţii esenţiale ale succesului în luptă.
In concordanţă cu aceste cerinţe, conţinutul principiului econo
miei forţelor capătă importante note specifice.
Una dinrt:ire ele se reforă la necesitatea ca scopul oricărei ac
ţiuni să fie în concordanţă cu forţele şi mijloacele ce pot fi folosite,
ţinîndu-se seama de forţele şi mijloacele pe care le poate opune
inamicul şi avîndu-se în vedere factorii spaţiu şi timp. Această
cerinţă se concretizează în ultimă instanţă în reaHsmuil pe care tre
buie să-l aibă misiunile ce se dau forţelor executante. Atît supra
aprecierea capacităţii forţelor proprii şi subaprecierea puterii ina
micului, cît şi subaprecierea posiMHtăţilor proprii şi supra01precierea
forţelor adversarului pot prejudicia atingerea scopurilor propuse.
Totodată, pentru a se asigura o justă corelaţie între misiunea
fixată şi forţele destinate a o îndeplini este necesar să se ţină seama
nu nwnai de cantitatea, ci şi de calitatea forţe lor şi mijilo acelor ce
se confruntă, introducîndu-se în analiză şi elemente n ecuantificabile
ca : grradul instruirii trupelor, a ceforlailte forţe participante lia .luptă,
capacitatea comandamentelor, gradul de călire moral-politică şi de
rezistenţă la eforturi fizice a pernonalului etc. In funcţie de toate
acesteia, este indicat să se stabillească un volum optim al misiunilor
ce pot fi în mod ireal î ndeplini·te, cu un consum minim de forţe
şi mijfoace. Aceasta este de fapt una din cerinţele esenţtale a!le
activităţii de conducere - folosirea forţelor cu eficienţă maximă,
ca expresie coneretă a aplicării iscus-ite a principiului economiei
forţelor.
Totodată, nu trebuie să se cadă in cealaltă extremă, dindu-se
executanţilor misiuni sub nivelul posibilităţilor de care dispu)l.
Esenţa acestui principiu aere deci să se stabiJească misiuni cit mai
îndrăzneţe, dar pe deplin realizabile.
Un aspect important al cerinţelor concordanţei dintre scop şi
mijloace este acela că, spre deosebiire de lupta armată clasică,
în care nimicirea (sau capturarea) inamicului reprezintă ţelu[ final
şi unic al tuturor luiptelor şi operaţiiilor, în condiţiiJe războiu[ui
întregului popor, în funcţie de situaţie, scopur·iile luptei pot fi
mult mai nuanţate, începînd de la nimicirea forţelor ag•resorului
şi pînă lia anihilarea voinţei lui de a lupta, ca re�ultat al istovirii
mmitare, mora:l e şi fizice a inamicl.l!lui.
fotr-adevăr, în războiul popuJar de apărare, nim�cirea (sau
capturarea) g�upădi principale de forţe a inamicului prin bătăUi
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decisive nu va fi întotdeauna posibHă. In acest caz se impune alter
nativa înfrîngerii acesteia prin istovire. In acest fel se pot acumula
treptat condiţii pentru înfrîngerea finală a inamicului.
Confkmată de-a lunguil. a două milenii de lupte duse de po
porul român pentru menţinerea fHnţei sale naţionale, istovirea
agresorului - soluţionată bineînţeles prin procedee moderne, de
mare eficienţă, pe măsura exigenţeilor actuale ale apărării ţării constituie şi în zilele noastre o cerinţă de bază a principiului eco
nomiei fotiţelor.
Acest principiu cere totodată ca, în fiecare situaţie, să se sta
bilească obiective alternative, aUt prin studierea a mai multe va
riante de acţiune, cit şi prin măsuri menite să-l deruteze pe ad
versar asupra scopului real urmărit.
Cea de-a doua latură a acestui principiu V'izează obţinerea de
rezuil. tia:te maxime cu minimum de forţe şi cu pierderi cit mai pu
ţine. In tradiţia luptei armate la români rezolvarea cu suooes a
misiunHor cu minimum de forţe, cu pierderi mici în efective şi în
mijloace de luptă şi cu un consum redus de materi·ale de tot felul
a constitui:t dintotdeauna indicele de apreciere a competenţei coman
damentului şi a1l eficienţei acţiunii anm.ate. „Românii - arăta emi
nentul istoric şi înflăcăratul patriot Nicolae Băkescu - deteră o
dezlegare acelei vesUte probleme care sta în a dobîndi rezultatele
cele mai bune cu cheltuiala cea mai puţină, dezleg.are la care de-abia
după cin'Ci veacuri a .putut ajunge Europa" 1.
In timpul celui de a1l doilea război mondiaa, cerinţa de a obţine
suc-cesul cu pierderi cit mai mici a dobîndit semnificaţia unei orien
tări fundamentale în eforturile de elaborare a unei doctrine militaa-e
naţionale, un criteriu de bază în aprecierea capacităţii de condu
cere a corptlllui de comandă. Pe baza experienţei pa.rticiipăJrii armatei
noastre la înfrîngerea fascismului german, în studiul „Orientări spre
o nouă doctrină", elaborat de Marele stat m ajor în anUll 1 947, se
arăta : „Cruţarea efectiv�lor este de datoria atit a conducătoriilor
politici, cit şi a comandanţilor militari de toate treptele, cu atît mai
mult pentru o ţară mică, că!reia i se pot cere eforturi îndelungate
şi repetate, uneori disproporţionate faţă de posibilităţile ei" s.
In prezent. dezideiratul obţinerr-i i succesului cu minimum de
forţe şi cu pierderi cit mai mici are implicaţii deosebite în întregul
7 Nicolae Bălcescu, Opere, voi. I, Puterea armată şi arta militară de la
întemeierea principatului Valahiei pînă acum, Editura Academiei Republicii

Populare Române, Bucureşti, 1953, p. 12.
8 Orientări spre o nouă doctrină, Arhiva Ministerului Apărării Naţionale,
fondul "Comitetul materialelor de război", dosar nr. 948/811, filele 156-168.

1 24
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

sistem de instruire şi educare a corpului de comandă, trupelor şi
formaţiunilor de apărare. Acest principiu este stipulat ca atare î n
ordinele ministrului apărării naţionale ş i este materializat în tema
tica exerciţiilor şi aplicaţiilor tactice de toate felurile. Ca rezultat
al preocupă1rilor de a găsi soluţii care să răspundă cerinţelor acestui
principiu, în gîndirea şi practica noastră mHitară se preconizează
aplicarea unor forme şi procedee de acţiune de mare eficienţă, cum
sînt îndeosebi hăTţuirea continuă a agresorului, diseminarea efor
turilor lui, lovirea forţelor acestuia prin surprindere din ambus
cadă, raidul, incUJrSiunea, acţiunile pe timp de noapte.
In condiţiile perfecţionării impetuoase a mijloacelor de luptă,
cerinţa îndeplinirii misiunilor cu pierderi cît mai mici şi cu un
consum redus de mijloace materiale a dobîndit un sens nou dato
rită ni.zei mari de acţiune a armelor moderne şi marii puteri
distructive a acestor.a, care fac ca pierderHe să fie supoiitate nu
numai de infanterie - cum era î n trecut -, ci de militarii de
toate armele, de luptătorii din formaţiunile de apărare de pe în
treaga suprafaţă a teritodului naţiona1l şi de populaţi.a civilă.
Mai mult decît am, spre deosebire de trecut, cînd pierderile
cele mai mari în timp de război erau suportate de a11mată, în
prezent exi stă tendinţia oa aceste pierderi să sporească în mod
considerabil în rîndurile populaţiei civile. Potrivit unor date sta
tistice 9, această tendinţă este ilustrată de următoareJe cifre :
Pierde! i în er_cctivele
armatcL

Războaie

I mondial

9,2 mil.

II mondial

26,8 mii.

Ra port

0,5 mil.

19/1

mil.

1/1

7,8 mil.

1/5

24,8

1,6 mil.

Coreea

I

P:erdcri a le
popula ţiei civile

Vietnam

1/13

Un viitor război
nuclear

1/100

Pierderile mari, umane şi materia1le, pot provoca fluctuaţii
bruşte în situaţia strategică, operativă şi tactică, iar uneori pot duce
9 Datele sînt reproduse după : revista franceză Armee nr. 5 şi 6/1972
şi după declaraţiile lui Hans Mumenthaler, directorul Oficiului elveţian
pentru protecţia civilă, publicate în ziarul „România liberă" nr. 9961 din
3 noiembrie 1976. Pentru rubricile din tabel prevăzute cu liniuţe lipsesc
datele, cifrele finale fiind estimate.
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la co mpleta de zorganiz are a d ispozitivel or, a c onducerii , a sistemului
de ap ro v izion ări şi evacuări de tot felull.
Aceste situaţii previzibile situează într-un prim plan importanţa
măsuriilo r de protecţie a trupelor, formaţiunHor populaire şi popu
l aţi ei ci vile , a apărării şi pazei obiectivelor de pe întreg teritoriul
ţăcrii, a rest abili rii la timp a capacităţii forţel o r l uptătoare şi a ro
lului rez ervelor de toaite fe1uri[e .
Cerinţa de a obţi ne rezulitate maxime cu minimwn de forţe şi
cu pie rderi cit mai mici impune nu n umai sporirea capadităţii proprii
de protecţie împotriva loviturilor agresorulu i, ci, în egală măsură
şi reducere a capacităţii lui de a .executa asemenea lovituri.
Dezideratul păstrării capacită,ţH combative a forţelor proprii î n
vederea obţinerii unor rezultate maxime a supra agresorului implică
şi ideea sporirii continue a forţelor, deoairece nwnai pe aceas,tă cale
se pot intensifica loviturile asupra inamicului şi se pot a tinge obiec
tivele strategice fundamentale ale războiului - înfrîngerea agreso
ntlu i şi alungarea lui de pe pămîntul ţării. ln această idee, ridicarea
î ntregului popor l a apărarea ţării, angaj area în efortul de a.ipă.rare
a tu tu ror resurselor umane şi materiale conferă acestui tip de război
cap acit atea reală de a c o ntr:a c1ar a încercă·r ile ag.resoruilui de a obţi ne
decizia p ri ntr-o lovitură masivă , prin surprindere şi datorită f8iptu1ui
că forţele populare sporesc continuu, în timp ce capacitatea ofen
sivă a inamicului se reduce şi dificultăţile acestuia cresc pe măsură
ce se prelungeşte ·războiul.
b. Principiul libertăţii de acţiune : asigurarea propriei libertăţi
de acţiune ; îngrădirea libertăţii de acţiune a inamicului.
Pdndpiu'1 libertăţii de acţiune vizează cucerirea şi menţinerea
iniţiativei. Lupta pentru iniţiativă este în ultimă instanţă un duel
în care, concomitent cu pararea loviturilor adversarului, se urmă
reşte aplicare a propriilor lovituri, pentru a-i paraliza inamicului
capacitatea de acţiune, a prelua şi menţine iniţiativa pînă la obţi
nerea d eciziei . Inkeaga esenţă a luptei armate rezidă într-o întrecere
îndirFtă pentru asigurarea libertăţii de acţiune, exprimată prin
cucerirea i ni ţiativei , la toate nivelurile şi, in primul rînd, la nivel

5tr:ateigic.
In pri nc i pi u , teoria mHitară condiţionează preluarea iniţiativei
de real i z are a superiorităţii în raportul de fo rţe . D esig ur că aceasta
este calea cea mai scurtă pe ntru a prel ua şi menţine iniţiativa,
dar înfruntarea cu un ag resnr puternic şi bine dotat c u m i jJ oac e
de l uptă nu dă posibilitatea să se fol oseas că această modalitate î n
orice situaţie. D e aceea, în doc tr ina noastră militară s e studiază şi
alte m odal i tăţi d e a cuceri şi menţine iniţiativa. U n a dintre acestea
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reclamă includerea în raportul de forţe a unor indici de calitate,
de natură să exprime căile de a compensa inferioritatea numerică,
imprimînd principiului J iberităţii de acţiune un conţinut şi modalităţi
<le realizare specifice.
Intre factorii care determină pa•rticutarităţi în conţinutul acestui
_principiu, esenţială este corelarea intimă şi permanentă între acţiu
nile forţeilor luptă.toare şi popUJlaţia civilă, sprij inu11 activ pe care
întregul popor îl acordă l uptei armate pe tot cuprinsul ţădi, popu
laţia şi teritoriul nationail constituind mediul în care trăiesc şi
luptă marile unităţi şi unităţile armatei şi formaţiunile de apărare.
Ridicarea întregului popor la apărarea ţării, înk-o mare diversitate
de forme organizatorice şi acţionale, constituie factorul principal care
.asigură libe:rităţii de acţiune un conţinut nou, restrîngînd, totodată,
libertatea de acţiune a agresorului. De exemplu, libe:ritatea de
acţiune a formaţiunilor de rezistenţă, capabile să extindă amenin
ţarea asupra agresorului pe întreg teritoriul vremelnic ocupat de
.acesta, se dovedeşte un factor de eficienţă de prim rang, deoarece
pune inamicului probleme de apărare a spatelui frontului, practic
de nerezo1vat 10• Această eficienţă decurge din faptul că luptătorul
din rezistenţă este l egat prin mii de fire de po.por ; el acţionează
.ajutat permanent de masa populaţiei civi,le, care c.onstituie sursa
sa de recI'"l1tare, ascunzătoarea sa, 1 eţeaua sa de informaţii şi care
reprezintă pentru el un sprijin om iiprezent şi deosebit de eficace.
Libert.atea de acţiune implică contracararea tuturor acţiunilor
şi reacţiunilor agresorului, sub orice formă s-ar produce acestea ;
orice acţiune caire vizează acest scop trebuie să ţină seama de în
treaga suită a lovituri11or şi paradelor adversarului,

pînă

la

ob

ţinerea deciziei. Libertatea de acţiune este rezultanta imprimării
unui caracter activ, deosebit de dinamic tuturor lupteilor şi opera
ţiifor.
Libertatea de acţiune se realizează şi prin asigurarea multi
laterală a oricărei acţiuni armaite. Această cerinţă vizează atit orea
rea condiţii.lor optime pentru ca trupele, formaţiunile de apărare
şi formaţiuni'le de rezistenţă să acţioneze cu deplin succes (pro1 0 Deşi destul de îndepărtate în timp, în contextul analizat revin în actua
litate reflecţiile teoreticianului militar englez T. E. Lawrence ; acesta calcula că
pentru a-şi fi asigurat libertatea de acţiune pe întregul teritoriu pe care l-au
ocupat (circa 300 OOO km pătraţi) turcii ar fi trebuit să dispună de un post forti
ficat la fiecare 4 mile pătrate, postul avînd un efectiv minim de 20 de
luptători. Aceasta ar fi solicitat un efectiv total de aproximativ 600 OOO de
oameni, pe care turcii nu ar fi avut în nici un caz posibilitatea să-l reali
zeze (Cf. T. E. Lawrence, Les sept piliers de la sagesse, Payot, Paris, 1936,
p. 241).

127
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

curarea informaţiilor despre inamic, siguranţa, mascarea, asigurarea
stabilităţii l egăoturilor, asigurarea genistică, asigurarea materială,
tehnică şi medicală), cit şi anihilarea mijloacelor prin care agresorul
poate acţiona asupra p ropriei libeirtăţi de acţiune. Această bivalenţa
a principiului libeirtăţii de acţiune evidenţiază o dată în plus că
lupta împotriva tancurilor agresorului, a mi}Loacelor lui aeriene, a
desantului, a mijloacelor sale radioelectronice etc. constituie compo
nente organice, de cea mai mare importanţă aile luptei armate la
toate niveleJe. Cele de mai sus înscriu aceste acţiuni printre ele
mentele permanente, caracterisitice
oricărei situaţii de luptă, şi
relevă neces�tatea folosirii unor concepte noi de genul : „lupta
împotriva tancurilor şi mij:loacelor blindate" ; „lupta împotriva
mijloacelor aeriene" (,respectiv „operaţia de aipăraire antiaeriană") ;
„lupta radioelectronică" ; „'lupta împotriva desantului aerian (ma
ritim)" (respectiv „operaţia antidesant") etc., toate acestea fiind
componente org·anice ale luptei armate. Această viziune, aşa după
cum s-a mai arătat, oferă substanţă pentru a reflecta la conţinutul
şi formele „asigurării de luptă" şi la modaliităţile de a „reuni" ac
tivităţile de luptă cu cele de asigurare în cadrul unui singur proces
unitar şi integrat.
Consideraţiile de mai sus readuc în actualitate şi necesifatea
de a sublinia rolul amenajării genistice a terenului, despre care Ulll i i
teoreticieni militari, adepţi ai războiului de mişcare, afirmă că şi-ar
fi pierdut importanţa. Aprecieri de acest gen nu au însă o fun
damenta.re bazată pe experienţa războiului. In acest sens sînt de
relevat cele ale fostului comandant suprem a:l forţelor alia.te anglo
americane, care, pe baza unei vaste experienţe căpăfate în cel de-al
doilea război mondial, arăta că : „Este uşor să conteşti importanţa
poziţiilor de apărare şi a fortificaţiilor. Zidu�l chinezesc, limesul ro
man şi linia Maginot nu au reuşit pînă la urmă să-şi atingă ţelu
rile defensive pentru care fuseseră construite. Totuşi [ . . . ] o unitate
care se află în apărare şi care dispune de lucră.fi pregătite cu gri ă
beneficiază de o imensă superioritate asupra i namicilor săi expuşi·' 1 .
S e înţelege că, în războiul întregului popor, adăpostirea trupelor
în lucrări de amenajare genistică duce la conse.rvarea forţei lor com
bative, le măreşte puterea de rezistenţă, creîndu�le condiţii favo
rabile pentru a duce lupta cu un ag,resor puternic.
Modalităţi eficiente de a obţine iniţiativa şi a spori libertatea
de acţiune proprie, anihilînd-o pe cea a adversarului, sînt şi reali
zarea surprinderii, iscusita aplicare a principiului economiei forţelor,

i

1 l Dwigt D. Einsenhower, Cruciadă în Europa, Editura politică, Bucureşti,
1975, p. 565.
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a principiului concentră-r ii eforturilor, a principiului cooperaru şi,
în genere, respectarea cerinţelor tuturor principiilor luptei arimate,
aceasia vădind de fapt interacţiunea dintre diferitele principii, ca
racterul lor de sistem coerent.
c. Principiul complementarităţii acţiunilor : îmbinarea formelor
şi procedeelor de acţiune specifice forţelor armate cu cele de tipul
rezistenţei ; impunerea unor acţiuni care împiedică pe agresor să-şi
valorifice superioritatea militară.
Irnbinarea formelor şi procedeelor de acţiune proprii forţelor
armate cu cele de tipul rezistenţei este un principiu specific răz
boiului întregului popor.
Cerinţele ace��ui pri ncipiu orientează procesul instruirii trupe
lor şi a forimaţiunilor de apărare către folosirea pe scară largă a
unor forme de pregătire în comun, de tipul aplicaţiilor tactice exe
cutate de către subunităţi, unităţi şi mari unităţi împreună cu găr
zile patriotice şi cu celelalte formaţiuni populare de apărare. Această
orientare asigură posibilitatea coordonării eforturilor tuturor cate
goriilor de forţe angaj ate în apărarea ţării şi creează condiţii fa
vorabile pentru cooperarea lor eficientă în situaţii de luptă.
Principiul respectiv preconizează realizarea unei eficienţe ma
xime în folosirea forţelor şi mijloacelor, prin combinarea iscusită
a unor forme şi procedee de acţiune noi, cu cele specifice războiului
convenţional, dar şi acestea din urmă aplicate în mod creator. El
evidenţiază că lupta armată trebuie să folosească o claviatură largă
de acţiuni şi reacţiuni, de parade * şi riposte, care să va'lorifice la
maximum experienţa războaielor de apă·r:are duse de poporul nos
tru şi de alte popoare, cit şi rezultatele cercetării prospective ce
ţintesc să găsească modalităţile cele mai eficiente de combinare a
acţiunilor tuturor for.ţelor de care dispune sistemul naţional de
apărare.
Conţinutul acestui principiu evidenţiază prioritatea acţiuni lor
armatei sau ale formaţiunilor de rezistenţă în diferitele etape ale
război·ului, precum şi procesul transformării acţiunifor duse de
formaţiunile de rezistenţă în acţiuni de tip milîtar şi i nvers. I n
doctrina noastră miilitia·ră s e consideră că, î n ansamblul războiului,
prioritatea o au acţiuni1le forţelor armate, deoarece de acestea de
pinde soarta ciocnkilo1r hotărîtoare cu agresorul ; rolul decisiv în
ansamblul ră2jboiului revine luptelor şi opernţiilor desfăşurate de
forţele a:rmate, deoarece succesul acestora determină în ultimă in
staniă victoria. In acelaşi timp, se are permanent în vedere că ar*

De la cuvîntul francez parer, adică a apăra.
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mata este puternică dacă este sprijinită de popor şi dacă se sprij ină
pe forţa întregii naţiuni.
In zonele ocll!pate vremelnic de inamic prioritatea o au însă
acţiunile formaţiunilor de rezistenţă, caTe în ansamblul războiului
au importanţă strategică. Importanţa acţiuntior formaţiunilor de
rezistenţă creşte în mod deosebit în procesul ascendent de trans
formare a unită,ţilor, subunităţilor şi grupurilor luptei de rezistenţă
in unităţi regulate de tip mi'l itar, proces ce se accentuează pe mă
sură ce războiuJ se prelungeşte ş i agresornl î ncepe să piardă iniţia
tiva strategică. In acest caz, îmbinarea judicioasă a acţiunilor duse
de forţele armate cu cel.e desfăşurate de formaţiunHe de rezistenţă
va antren a - îndeosebi în perioada trecerii la ofensiva strategică o l argă adeziune a maseior populare la lupta armată, sub forma
revoltelor locale ale populaţiei căzute vremelnic sub ocupaţie. Co
ordonate judicios cu luptele şi operaţiile duse de forţele armate şi
de celelaHe formaţiuni de apărare, cu acţiunile desfăşurate de for
maţiunile de rezistenţă, acţiunile locale ale populaţiei - axate în
jurul formaţiunilor de rezistenţă - constituie un factor de mare
eficienţă al războiului întregului popor.
Rezultă că acţiunile formaţiunilor de rezistenţă pot avea un
multiplu rol strategic exprimat prin aportul lor considerabil la
succesele marilor unită,ţi şi unităţilor forţelor airmate, prin capa
dtatea de a dobîndi tot mai mult caracterul unor acţiuni specifice
trupelor regulate, prin posibi1litatea de a polariza în jurul lor şi
a antrena La lupta armată masele populare.
Totodată, este pe deplin posibilă şi transformarea inversă a
acţiunilor du5e de forţe ale anmatei în acţiuni de tipul rezistenţei,
în procesul descendent de trecere a unor eşaloane militaxe în rezis
tenţă, în cazul declanşării agresiunii prin surprindere şi cu o mare
forţă, unmată de cucerirea de către inamic a unei mari părţi din
teritoriul ţării. Probabiilitatea unor situaţii de acest g1�rn a impus
ca procesul de instruire a forţelor armate şi a populiaţiei civile
să fie orientat către însuşirea atît a fonnelo,r şi procedeelor de
acţiune specifice forţelor armate, cit şi a celor de ttpul rezistenţei.
Din e:iGperienţa existentă în aicest domeniu, în primul rînd din
experienţa insurecţiei naţionale a11mate antifasciste şi antiimpe
rialiste din august 1 944, rezultă cîteva reguli referitoare la cele
două tipuri de acţiuni şi la complementaritatea lor.
Lupta de rezistenţă este indicat să se ducă cu formaţiuni a
căror mMime şi intensitate a acţiunilor pot varia în funcţie de
caracterul ocupaţiei şi de gradul de organizare a rezistenţei. De re
gulă, la începutul agresiunii, în situaţii de mare inferioritate faţă de
inamic,

este

indicată

acţiunea unor

formaţiuni
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mici,

în

misiuni

ferme dar de amploare redus ă. Pe măsura închegării mişcării de
rezistenţă acţiunile sporesc ca forţă şi intensitate. Iniţia!l, succesul
depinde de eficienţa unor lovituri fulgerătoa1'e, executate de regulă
n oaptea, prin surprindere, evi.tîndu-se angajărHe decisive. În faza
fina:l ă, cara'Cterul luptelor se apropie de fizionomia războiului con
venţional, menţinîndu-şi importanţa realizarea surprinderii şi eschi
varea de }a angajă:rile decisive în care agresorul deţine superio
rifatea.
Acţiuniile forţello r armate se caracterizează nu atît prin ma
sivitatea loviturilor, cît
prin ingeniozitatea concepţiei şi printr-o
manevră largă executată rapid şi prin surprindere, ceea ce permite
să se obţină succesul cu forţe şi mijloace puţine şi cu minimum
de pierderi. In acest scop, forţele armate întrebuinţează atît formele
şi procedeele de acţiune specifice războiului convenţional, cît şi
cele tipice războiului popular, cum sînt hărţuirea inamicului, incur
siunea, aanb uscadra, capcana, raidul, dive,rsiunea.
Potrivit cerinţelor acestui principiu, obţinerea eficienţei ma
xime implică nu numai îmbinarea iscusită a acţiuni.l or desfăşur.ate
de diferi·te categorii de forţe, ci şi angaj area inamicu[ui în condi·ţii
în care �esta nu-şi poate manifesta superioritatea îndeosebi în
mijfoace blindate şi aviaţie : în regiuni muntoase, împădurite, pe
crnrsuri de apă, în zone cu sisteme de irigaţii, în loca'lităţi, noaptea
sau în a>lte condiţii de vizibilitate redusă, pe aliniamente acoperite
prin puternice sisteme de baraje şi distrugeri. Aceste condiţii per
mit valorificarea deiplină a posibilităţifor de luptă de care dispun
atH

formaţiuni:le

de

apărare şi

formaţiunile

de

rezistenţă,

cît şi

trupele al.'m atei, instrruite cu precădere pentru a acţiona în situaţii
de acest gen. în aicel:aşi scop este indicat să fie folosite forme şi
procedee de acţiune deosebit de manevriere, capabi1le să disperseze
forţele ag.resoru1ui, diseminarea eforturilor acestuia fiind un pro
cedeu de m are eficienţă la toate nivele'le.
d. Principiul istovirii agresorului : evitarea angajărilor deci
sive în situaţii defavorabile, concomitent cu menţinerea perma
nentă a inamicului sub presiunea loviturilor proprii în scopul ob
ţinerii chiar şi numai a unor succese parţiale.
Acest principiu impune eliminarea perioadelor d e inactivitate,
a „pauzelor" lungi, care permit inamicuilui să-şi consolideze suc
ceselle iniţiale, să pregătească noi

lovituri

şi

să-şi

extindă

influ

enţa asupra populaţiei pentru a-i tempera elanul firesc de lUiptă.
Principiul istovi-fii inamicului vizează rea:lizarea scopului stra
tegic fundament'al

al

războiului,

înfrrîngerea

agresoru:lui.

t31
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Aceasta

se obţine nu întotdeauna prin angajarea unor bătălii de anvergură,
ci prin menţinerea permanentă a adversarului, un timp cit mai
îndelungat, sub presiunea loviturilor de mai mică amploare, dar
repetate, ale forţelor armate, ale formaţiunilor de apărare �i ale
formaţiunilor de rezistenţă. Aceasta este una dintre căile de a ob
ţine numeroase succese parţiale 12 ca,re, însumate şi combinate cu
loviturile de amploare operativă şi strategică, determină victoriile
strategice de anvergură. Succesele parţiale, pe lingă valoarea lor
nemij loci t militară, menţin l a un nivel ridicat combativitatea ma
selor populare, a'1 imentează continuu voin� de luptă a întregii na
ţiuni, generează încrederea ei fermă în i zbînda finală.
Conţinutul acestui principiu rezidă î n executarea unor nume
roase lovi turi de amploare relativ redusă, cu forţe în genernl pu
ţine,

după

o

scurtă

pregătire

de foc sau

chiar fără aceasta.Efi 

cienţa l oviturilor sporeşte prin executarea lor repetată, pe direcţii
diferite, la intervale şi î n condiţii de stare a vremii şi de timp
cit mai diversificaite. Experienţa luptelor şi operaţiilor desfăşurate
in cursul unor conflicte armate de tip popul1ar, propria noastră ex
de luptă, practica aplicaţiilor desfăşurate în ultimii ani

perienţă
atestă

că

loviturile

repetate,

aplicate

i namicului

îndeosebi

cînd

acesta se afJă în deplasare, în staţionare sau în curs de realizare
a dispozitivelor, precum şi asupra bazelor de diferite feluri, punc
telor de comandă etc. pot avea rezuJtate de importanţă operativă
şi strategică. Loviturile de acest gen produc asupra agresorului un
efect cumulativ,

exprimat atît prin istovirea lui treptată

pînă l a

epuizare, cît şi printr-o puternică activizare a rezistenţei în rîn
durile populaţiei.
AP'l icarea iscusită a principiului istovkii agresorului prin men
ţinerea lui permanentă sub presiunea loviturilor de amploare re
lativ redusă a forţelor proprii reprezintă o modalitate ingenioasă
de cucerire şi menţinere a iniţiativei pe plan o perativ şi tactic, î n
condiţiile cînd pe plan strategic iniţiativa este î n m îiniJe agreso
rului, precum şi de redobindi�·e - pe această cale - a i n iţiativei
s.tra tegice.
12 Tactica „succeselor mici" în lupta cu un adversar puternic a fost re
levată şi de V. I. Lenin care arăta necesitatea de a obţine în fiecare zi chiar
şi succese mici, menţinînd cu orice preţ superioritatea morală. (Cf. V. I. Lenin,
Opere complete, vol. 34, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 400). Aceeaşi idee
este subliniată �i de Mao Tzedun care sublinia imperativul de a acumula în
fiecare zi o victorie mare sau mică. Acumularea unor asemenea succese
parţiale în acţiunea de nimicire a inamicului va aduce o mare victorie stra
tegică (Mao Tzedun., op. cit„ p. 275).
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Un element specific al conţinutului acestui princ1p1u constă
!n cerinţa de a se evita angajările decisive în situaţii nefavorabile
forţelor proprii. Aceasta este una dintre expresiile unităţii a două
tendinţe contradictorii. Pe de o parte, tendinţa agresorului de a
obţine decizia strategică în timp scurt, prin angajarea unor operaţii
hotărîtoare încă de la începutul războiului. Pe de altă parte, ten
dinţa forţelor populare de a transforma războiul într-un conflict
de durată şi de a evita angajările decisive ale forţelor principale
în situaţii nefavorabile.
Desigur că în aplicarea cednţeilor acestui principiu este necesar
să se ţină seama de spaţiul relativ limitat al teritoriului naţional.
In consecinţă, evitarea unor angajă,ri decisive în condiţii dezavan
tajoase nu este concepută ca o acţiune de amploare strategică la
niYelul întregii ţări, ci ca rezultat al manevrei iscusite a forţelor.
Astfel, în timp ce pe unele dkec.ţii, îndeosebi pe cele pe care se
găsesc aliniamente puternice de teren, se pot angaj a lupte şi opera
ţii cu caracter decisiv, pe ailte direcţii se adoptă forme de acţiuni
cleo<:ebit de manevriere care asigură epuizarea forţelor agresorului.
!n sensul ce:lor de mai sus tradiţia militară a poporului nostru
dispune de stră'1ucite exemple. Astfel, a intrat în istorie remarcabUa
măiestrie cu care au fost aplicate cerinţele principiului istovirii
agresorului de către marii comandanţi de oşti români (Ştefan cel
Mnre - la Vaslui în 1 4 7 5 ; Mihai Viteazul la CMugăreni în 1 595).
,, In H62 Vlad Ţepeş, folosind cu multă iscusinţă tactica hărţuirii,
a reuşit să transforme într-o fugă dez<astruoasă campani•a lui Maho
med al Ii-lea cuceri.torul Constantinopolului - care invadase Ţara
Românească în foruntea unei armate uriaşe de 250 OOO de oameni" 13.
Deosebit de sugestive sînt cuvintele prin care Nicolae Bălcescu
evoca strategia şi tactica istovkii agresorului, veritabilă trăsătură
defi nitorie a ar.tei noastre militare de-.a lunguJ. multor veacuri de
luptă pentru păstrairea fiinţei naţionale a neamului românesc : „De
cîte ori un vrăjmaş puternic năvăilea în ţeară, toţi locuitorii cîm
piilor pustiau oraşele şi satele [ . ] iară j unii luau armele, se formau
în cete şi dau harţă vrăjmaşilor. Armata ţării sta ascunsă în păduri,
ferindu-se de-a se măsura în bătăHa generală cu gfoatele vrăjma
şilor, mulţumindu-se a-<l hărţui, a-i tăia liniile de comunicaţie, a-i
cuprinde proviziile [ .. ] a-l sili să părăsească ţeara fără de ispravă,
sau a-i trage în locuri g,reile şi necunoscute de dînşii, unde plătiau
scump îndrăzneala ce a avut d-a călca pămînotul românesc" 14•
..

.

13

Istoria României, vol. II, Editura Academiei Republicii Populare Ro
1 962, p. 474.
1 4 Nicolae Bălcescu, Opere, tom I, partea I ; Scrieri istorice, politice şi
eco n o mice, Bucureşti, 1940, p. 69.

mâne.

1 33
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Modalităţi1le tactice de înfăptuire a principiului pe care H
sînt exprimate în cîteva reguli de bază penit.Tu reaHzarea
surprinderii, executarea m.anewei rapide, concentrarea eforturilor,
lovi:rea inamicului cu foc de la distanţă maximă cu consumuri re
duse de muniţii, executarea precisă şi eficientă a focului , evitarea
atacurilor fronrta:l e, lovirea i nam icU1lui acolo unde este mai slab , în
goluri la inter:vale, flancuri şi spate etc. ; „să l oveş ti fără să fii
văzut", „să fii pretutindeni şi nicăieri", „să loveşti şi să d ispari"
etc., a căror eficienţă nu ,poate fi obţinută decît prin coordonarea
m inuţi oa să a acţiuniilor trupefor cu cele ale formaţiunilor populare
de apătm"e şi de rezistenţă.
analizăm

e. Principiul concentrării eforturilor : concentrarea eforturilor
pe direcţiile principale în condiţiile extinderii luptelor pe spaţii cit
mai mari ; dispersarea eforturilor inamicului mai ales în locul sta
bilit pentru aplicarea loviturii.
In trecut, inolusiv în cel de a[ doitea război mondial, concentra
rea eforturilor pe dkecţia prindpaJă (cunoscută sub diferite denu
miri : „realiZ'area superiorităţii în forţe şi mij'loace" ; „masarea for
ţelor şi mijlo acelor" ; „concentrarea forţelor şi mijiloacefo.r în punctul
ailes şi în momentul decisiv" etc.) se realiza prin m asa rea efecti
velor şi a mij.Ioaceilor de luptă şi prin dis.punerea lor compacta
într-un sector relativ limitat al f.rontu:lui. De pildă, operaţii le
executate de forţele armate ale Uniunii So vietice în cursul celui
de-al doilea 1răziboi mondi1al, pe direcţiile principarl e, se caracterizau
prin realizarea unor uriaşe concentrări de trupe şi m ij loace de
luptă şi pr-in c o nstitui·rea unor puternice grupări ofensive, ca·re,
sub raportul compunerii, depăşeau considerabil girupările care ac
ţionau pe celelalte direcţii. La aceste operaţii, desfăşurate în fîşii ce
r epre ze n tau 20-37 la sută din întreaga lungim e a fro ntului sovieto
german, participau 25-30 la sută din forţele arrmatei de operaţi i ,
25-52 la sută din numMul de piese de artilerie şi aruncătoare,
20-70 la sută · din numărui de tancuri şi autotunuri şi 30-98 la
sută din numărul de avioane 15• Aceasta presupunea, bineinţeles ,
o mare aglomerare de efective şi mijloace de luptă p e spaţii re
lativ limitate.
In zi:lele noastre, datOTită eficacităţii considerabil sporite a
mi jJoac eifor modeme de luptă, concentrarea unor importante gru
pări de forţe în sectoare relativ înguste ale frontu�ui măn�şte vul
nerabiilitatea trupelor şi creează pericolul ca, în urima lovituri lo r
ts

Strategia militară, op. cit., p. 181.
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inamicului, forţe[e concentrate să sufere pie11deri ma�i. A devenit
evi:dent că, în aceste condiţii, nimicirea adversarului nu mai este
indicat să se realizeze prin lovituri executaie de grupări de trupe
concenrtrate pe spaţii restrînse, ci prin concentrarea eforturilor
unor grupări mai mici de forţe, care acţionează pe direcţii (con
verigente sau paralele).
Aceasta se concretizează în faptul că forţele, dispersate în mod
rezonabi·l pe spaţii relativ mari, îşi dkijează eforturile către obiec
tivul fixat, fără a oferi adversarului obiectivele unor mari aglome
rări de trupe, în prezent atît de vulnerabile.
Această cerinţă este pe deP'lin realizabilă în condiţiile exis
tenţei unor mijioace de luptă şi de transport moderne, care asigură
concentrarea rapidă a forţelor în orice pante a frontU1lui şi disper
sarea lor imediată după îndepHnirea misiunhlor. In noile condiţii
capătă o importanţă sporită nu numai alegerea j udicioasă a diirecţiei
loviturii principale, ci şi stabi.lirea j ustă a sectoarelor în care se
aplică eforturile, precum şi dozarea iscusită a acestora pe obiec
tive, planificarea riguroasă a succesiunii şi momentului lovirii aces
tor obiective.
înzestrarea forţelor noastre armate cu mij'loaice de luptă mo
derne oferă posibi'litmte a de a concentm eforturiile prin manevra
forţelor şi a focului, coordonarea minuţioasă a acţiunilor desf�urate
de forţele armate cu cele duse de formaţiuni[e de apărare şi for
maţiunile de rezistenţă, aplicarea loviturifor asupra păirţilor celor
mai vulnerabile ale dispozitivului agresoru�ui.
Potrivit acestui principiu este posibil ca succesul în lup.tă şi
opernţie să se obţină nu atît pe baza superiorităţii de ansambH1
în raportul de forţe ci îndeosebi prin capacitatea de a realiza
această superioritate în mod limitat în timp şi spaţiu şi de multe
ori su!!cesiv, pe aice�e direcţii şi atunici cînd s-a hotărît să se exe
cute lovituri asupra inamicului.
Esenţa acestui principiu constă în faptul că eforturile forţelor
la dispoziţie sînt concentrate succesiv în sectoarele care devin ho
tărîtoare în raport cu concepţia operaţiei şi luptei, fapt care dă
posibilitatea să se realizeze local şi temporar superioritatea voită,
chiar în condiţii1le unui raport general de forţe în favoarea agre
sorului.
Conţinutul acestui principiu este exprimat şi prin ev�denţierea
marilor avantaje ale unor lovituri executate din mai multe di
recţii. aceasta constituind şi o modaHtate eficientă de a se da viaţă
cerinţei stabilirii unor „obiective alternative" (la oare ne-am referit
anterior) şi a realizării surprinderii.
135
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Nu mai puţin importantă este lovirea agresorului pe întreaga
adîncime a dispozitivului său, prin atacurile surprinzătoare şi efi
ciente ale formaţiunilor de rezistenţă aplicate inamicului pe în
treaga supr,afaţă a teritoriului vremelnic ocupat.
In contextul anaHza.t, formaţiuniie de rezistenţă reprezintă
adevărate mij loace strategice cu rază mCl["e de acţiune, care dispun
de o maximă sofisticare, de la acţiunea cărora inamicul nu se
poate sustrage.
Concentrarea eforturilor poate avea un conţinut specific şi în
funcţie de evoluţia războiului. Astfel, în etapa de început a aces
tuia concentrarea eforturilor poate avea o frecvenţă mai redusă
decît dispersarea lor, fi e din necesitatea sustragerii forţelor prin
cipale de sub loviturile decisive ale agresorului, fie pentru a di
socia eforturile inamicului, prin angajarea lui în lupte de mică
amploare, duse pe cit mai multe direcţii . Odată cu recucerirea ini
ţiativei strategice, cind acţiunile dobîndesc un predominant carac
ter ofensiv, concentrarea eforturilor poate avea o largă aplicabi·
litate, simultan cu dispersarea forţelorr, în funcţ.ie de nevoi.
După cum s-a arătat, atunci cind se dispune de cantităţi sufi
ciente de forţe, concentrarea eforturilor se realizează de regulă
prin constituirea unor grupări mari de forţe pe direcţiile de efort.
Totodată se iau în considerare şi alte soluţii, cum sînt : executarea
simultană a mai multor lovituri, din mai muJte direcţii, asupra
unui singur obiectiv (concentrarea simultană a eforturilor asupra
aceluiaşi obiectiv) ; lovirea succesivă, din mai multe direcţii, a
unui singur obiectiv (concentrarea succesivă a eforturilor asupra
aceluiaşi obiectiv) ; lovirea simuJtană, din mai multe direcţii, a
mai multor obiective (concentrarea simultană a eforturilor asupra
mai multor obiective) ; executarea succesivă, din mai multe direcţii,
a lovituri'1or asupra mai mUJltor obiective (concentrarea succesivă a
eforturilor pe mai multe obiective).
Concentrarea eforturilor proprii nru poate fi însă despărţită de
acţiunea pentru contracararea încercărilor agresorului de a-şi ron
centra la rîndul său eforturile, diseminarea forţelor lui constituind
„una din formele principale de manevră ale strategiei rezisten
ţei" 1 6, Infăiptuirea acestei cerinţe imprimă principiului la care
ne referim o trăsătură esenţială : concentrarea eforturilor pe direc
ţiile

principale

se

realizează

în

condiţiile

extinderii

luptelor

şi

operaţiilor pe spaţii cit mai mari, aceasta fiind o condiţie obliga
torie pentru dispersarea forţelor agreso,rului. Se înţelege că cele
11 ·� ::- ::- A părarea naţională a României socialiste - cauză şi operă a
întregului nostru popor, Editura militară, Bucureşti, 1974, p. 1 36.
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de mai sus ridică în faţ a conduceri i exigenţe deosebite, rezultate
din necesitatea ca, angajînd forţele şi mijloacele pe spaţii întinse,
să nu s e .piardă nici un moment din vedere posibilitatea concentrării
eforturilor, îndeosebi ale armatei, pe direcţiile hotărîtoare.
Acest princi piu are o deplină aplicabiHtate atît în defensivă
cît şi în ofensivă şi, în general , în toate formele ş i situaţiile de
luptă.
f. Principiu l mobilităţii : mobilitatea şi dinamismul ; tempori
zarea acţiunilor in amicului, angajarea lui în acţiuni de uzură.

Mobilitatea, ritmurile înalte şi dinamismul acţiunilor reprezinta
cerinţe de mare importanţă pentru obţinerea succesului în l uptă şi
operaţie ; manevra - ca expresie concentrată a lor - a devenit
o componentă principală a luptei armate, o latură esenţială a con
cepţiei şi desfăşurării acesteia.
Insemnătatea deosebită ce se aco.rdă înţelegerii juste şi aplicării
iscusite a acestui principiu decurge atît din implicaţiile pe care
ernluţia mijloacelor de luptă o exercită asupra scopului, conţinu
tului şi m odalităţilor lui de înfăptuire, cît şi din particularităţile
C'aracterului şi fizionomiei luptei arnn ate.
Mobi litatea şi dinamismul sînt legate de motorizarea completă
a t rupelor şi de înaltul grad de mecanizaQ"e a acestora, de creşterea
puterii de foc a artHeriei, rachetelor şi aviaţiei, de sporirea con
siderabilă a vitezei şi razei de acţiune a mijloacelor aeriene de
luptă şi de transport, a navelor, tancurilor şi automobile:lor, de
mărirea capacităţii de trecere prrin terenuri greu accesibile şi peste
cursurHe de apă a diferitelor categorii de autovehicule. Acest pro
ces este într-o continuă şi acceJerată amplificare şi în

acest do

meniu sînt de întrevăzut noi şi importante reaiJ i zări .
Astfel, în cadrul perfecţionădi mijJoacelor de luptă,

în ţara

noastră se studiază posibilitatea măririi capacităţii de deplasare a
tancurilor (înzestrarea lor cu aparate de vedere pe timp de noapte,
sporirea puterii motorului, reducerea greutăţii, mărirea rezervelor
de combustibil, adaptarea de dispozitive de etanşare pentru tre
cerea pe sub apă, folosirea suspensiei hidropneumatice, adaptarea
de şenile metalo-cauciucate şi a transportului tancuriilor pe trai�ere).
Totodată se manifestă tendinţa de a înzestra infanteria cu maşini
de luptă blindate, care asigură personalului o protecţie mai sigură
şi dispun de o putere de foc mai ma·re 1 7 • Spori.r ea mobiHtăţii arti
leriei se întrevede a fi realizată şi prin trecerea acesteia pe şasiuri
1 7 General-colonel Vasile Ionel, op. cit., p. 225.
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autopropulsate, precum şi prin înzestrarea ei cu autovehicule blin
date (semiblindate) amfibii.
I n numeroase ţări, cercetările sînt orientate şi spre pe:rfecţio
narea aşa-ziselor „maşini zburătoare pe perne de aer", considerate
ca bază a înzestrării „trupelor supermobile", oapabHe să străbată
cu repeziciune mari zone infectate, incendiate şi de distrugeri şi să
treacă peste cursuri de aipă, .păduri, localităţi.
Principiu1l mobilităţii şi dinamismului acţiuniilor este puternic
stimul at şi de dezvoltarea mi}loacelor de luptă şi de tPansport ae
riene 1 8 • I n prezent se consideră că înzestrarea trupelor cu mijloace
aeriene, în cadrul procesului de „aerizare a trupelor", asigură o
cale eficientă pentru manevra trupelor (manevra verticală), pentru
aprovizionări şi pentru evacuări.
Mobilitatea şi dinamismul acţiuniilor capătă
o eficienţă ma
ximă atunci cînd se combină pe scară largă acţiunile din aer cu
cele de la sol.
Se impune a se reliefa şi faptUJl că, în prezent, sporirea mobi
lităţii trupelor şi a capacităţii lor de a desfăşura acţiuni dinamice,
în ritm :rapid, depinde şi de alţi factori, cum sînt miN'irea operati
vităţii în conducere şi asigurarea acţiunilor din punct de vedere
material, tehnic şi medicia l. Acestea sînrt determinate în principal
de perfecţionarea mijloacelor de legătură şi de aprovizionare-eva
cuare. De aceea principiul mobilităţii şi dinamismului include or
ganic şi „mobilitatea şi dinamismu1l conducerii", precum şi ,,mobi
litatea asigurării tehnico-materiale şi medicale".
Efectele aplicării acestui principiu constau în cîştiguQ de tirtnp
şi, prin aceasta, crearea unei situaţii avantajoase pentru forţele
proprii şi defavorabile pentru agresor.
Avantajele obţinute prin aplicarea cerinţelor acestui prin
cipiu au implicaţii nemijlocit operaţionale. Rea11izarea unei mari
mobilităţi, desfăşurarea cit mai dinamică şi în ritm rapid a acţiu
nilor

orientează pregătirea luptei şi operaţiei spre folosirea opor

tună

a informaţiilor despre inamic, spre lovirea agresorului cu
forţă maximă în 1ocuri1le alese şi în momentele stabilite, spre ex
ploatarea neîntîrziată a efectelor loviturmor aplicate adversarului,
spre sustragerea forţeJor proprii de sub loviturile lui.
18 Avantajele folosirii acestor categorii de mijloace pot fi evidenţiate
sub diferite aspecte ; de pildă, o unitate al cărei transport terestru ar dura
circa 48 de ore, pe calea aerului poate fi deplasată în zona de acţiune în
3-4 ore ; pe distanţe mari, viteza de transport pe calea aerului este de
18-20 ori mai mare decît cea pe calea ferată şi auto (Cf. General-maior Du
mitru Pletos, Aspecte principale ale fizionomiei viitoare a luptei şi operaţiei,
Probleme de artă militară nr. 3/1975, p. 92).
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Mobilitatea şi dinamismul acţiunilor, care în trecut vizau cu
precădere acţiunile ofensive, constituie în prezent cerinţe de b�ă
ale tuturor formelor şi procedeelor de ducere a 'lupitei armate.
Sub acest asipeot, este de relevat că, în prezent, capacitatea apărăirii
de a întreprinde acţiuni dinamice şi manevriere, adăugată la creş
t erea considerabilă a puterii ei de foc şi de izbi·re este de natură
să-i

sporea�ă rolul şi

importanţa la toate niveleil e,

calitatea unuia dintre prindpalii

factori

de suctes

conferindu-i
în

acţiuniile

de luptă.
Cel de al doilea aspect - determinat de particularităţile carac
terului şi fizionomiei luptei armate - modelează acest principiu
de o manieră specifică. Astfel, conţinutul lui nu se limitează la ex
ploatarea maximă a mobi[ităţii forţelor proprii, ci vizează deopo
trivă şi contracararea prin toate mijloacele a mobiilităţii inamicului,
interzicerea desfăşurării de către acesta a unor acţiuni dinamice.
De aceea, temporizarea acţiunilor agresorului reprezintă prin scopul
şi implicaţiile ei

una dinke cerinţele de bază ale luptei armate 1 9.

In acest scop, se acordă o importanţă deosebită combaterii trupelor
aeromobi1le şi celor blindate aile inamicului, mijiloace cu care acesta
va încerca să imiprime o maire mobi.litate şi un ritm aocelemt lup
telor şi operaţiilor.
Modalităţi'le

de înfăptuire a cerinţeior acestui principiu sînt

diferite. Pentru marile unităţi şi unităţi ale forţel0ir armate princi
pala modalitate o re.prezintă manevira impetuoasă, rapidă, în ascuns,
care imprimă războiului în ansamblu un puternic canacter mane
vrier. Pentru formaţiunile populare de apărare şi de rezistenţă, şi
uneori chiar pentru subunităţi ale airmatei, viteza în acţiunile de
mică amploare şi loviturile rapide - executate prin sunprindere constituie procedeele de acţiune de bază ; „tac.<tica atacului de cinci
minute" (practicată cu mult succes de către luptătorii vietnamezi),
folosirea unor forme şi procedee de acţiune de maire eficienţă (am
buscada, capcana, hărţuirea inamicului, raidul, i ncursiunea), toate
avînd un puternic conţinut ofensiv şi un caracter extirem de dina
mic

sînt

tot

atîtea modalităţi

ale

aplicării

iscusite

a

cerinţeior

acestui principiu.
tu „Dat fiind că un eventual agresor ar căuta să obţină o victorie ra
pidă (printr-un război fulger) - se subliniază în lucrarea „Apărarea naţională
a României socialiste - cauză şi operă a întregului nostru popor" - rezultă
necesitatea ca lupta noastră armată să ducă la temporizarea acţiunilor agre
sorului [ . ], urmărind a transforma războiul fulger într-unul de durată"
(Op. cit., p. 113).
. .
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g. Principiul surprinderii : surprinderea ; evitarea surprinderii
din partea agresorului.
După cum se cunoaşte, surprinderea este rezultatul executării
asupra inamicu l u i a unei acţiuni neaşteptate (într-un moment, în
t r-un loc sau într-un mod pentru care el nu este pregătit) sau p e
care o consideră chiar improbabilă.
Scopul esenţial al acţiunilor prin surprindere vizează lovire3
i na m i cului cînd se găseşte în condiţii nefavorabile, cînd este ne
pregătit sau mai puţin pregătit să pareze lo\·iturn. Lovitura prin
surprindere urmăreşte să ducă la parnlizarea voinţei şi capacităţii
i n amicului de a opune rezistenţă organ i zată, a-l împiedioa să ia
în timp oportun contramăsuri eficiente şi a-l obliga să accepte
l upta în condiţii dezavantajoase. Acestea asigură posibilitatea de
a obţine succese maxime cu pierderi mici, chiar în situaţiile cînd
adversarul deţine superioritatea în raportul de forţe. Sub acest as
pect, priceperea de a realiza surprinderea şi, ca rezultat al acesteia,
înfrîngerea unei g1r upări mai mari de forţe, dobîndeşte valoarea de
criteriu definitoriu al măiestriei în concepţie şi în desfăşurarea acţiu
nilor. Din aceste considerente, surprinderea este un important facto1·
de modificare a raportului de forţe.
In condiţiile actualului proces de modernizare a înzestrării for
ţelor noastre armate, eficienţa lovirii adversarului prin sur.prindere
impune ca preocupările pentru realizarea unor fov.ituri de acest
gen să fie prezente în actul de decizie la toate eşaJoanele. A intrat
în practica comandanţilor ca scopurile acţiunilor proprii să vizeze
obiective neaşteptate pentru inamic, să fie folosite modalităţi de
atingere a lor de natură să-l găsească pe adversar nepregătit. O
modalitate eficientă de realizare a surprinderii este şi stabHkea
de obiective a'lternative, deoarece cucerirea unui obiectiv este mult
uşurată dacă sînt ameninţate in acel<l.'?i timp şi a!lte obiective.
Dar surprinderea se obţine nu numai printr-o concepţie justă,
ci şi :irin activit·a.tea minuţios org.ai1izată şi desfăşUt'a·tă d e către
statele majore, ,precum şi prin execuţia precisă a acţiunilor pre
conizate, atît de către trupe, cît şi de forimaţiunile popul·are de apă
rare. In prezent, întrebuinţarea unor mijloace de 1luptă cu un înalt
grad de tehnicitate impune efectuarea unor calcule precise pentru
folosirea ilar în luptă. Pe de altă parte, surprinderea nu poate fi
despărţită de participarea la lupta armată a formaţiunilor populare
şi a formaţiunilor de rezistenţă, ca şi de desfăşurarea acţiunilor p e
tot

teritoriul

naţional,

fapt care

oferă

vaste

posibilităţi

pentru

lovkea agresorului pe neaşteptate (în special în munţi, păduri,

loca

lităţi). Pentru armată, gărzile patriotice şi celelalte formaţiuni d e
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apărare, ca şi pentru formaţiunile de rezistenţă, surprinderea agre
sorului, prin efectele ei, dobîndeşte atributele unei forţe nu mai
puţin eficiente decît aceea a arm amentul ui şi celorlalte mij loace
de luptă .
Modalităţile de realizare a surprinderii sînt foarte diferite.
î ntrebuinţarea unor tipuri noi de mijloace de 'luptă fa care inami
cu l nu se aşteaptă şi pe care nu le c u noa ş te, a unor metode şi pro
cedee ot'iginale de uti.Jizare a mij loacefor de luptă existente, ale
gerea timpului de declanşare a acţiunii astfel încît inamicul să fie
l oYit atunci cînd este nepregătit, stabilirea l ocului de aplicare a
loYiturilor acolo unde el nu se aşteaptă, folosirea unor forrme şi
procedee de acţiune noi, necunoscute de adversar, mascarea, i ndu
cerea agresorului în eroare.
Folosirea unor mij loace de luptă necunoscute de adversar con
stituie una dintre cele mai efic.iente modalităţi de realizarre a sur
prinderi i . Dar aceasta nu este suficientă pentru a asigura în mod
automat surprinderea inamicului. ln aceeaşi măsură se impune aten
ţiei şi studierea metodelor şi procedeelor pri n care să se asigure
eficienţa maximă în uti lizarea acestor m ijl oac e . Reailizarea unor
noi tipuri de mij.Joace d e l uptă duce efectiv la surprindffea adver
<: arului numai dacă şi în măsum în care este însoţită şi de utili
zarea unor no i procedee de acţiune necunoscute de eL
Surprinderea se poate obţine şi prin adoptarea unor metode
şi procedee „anormal e" de folosire a mijloacelor de luptă exis
tente, cum sînt : întrebuinţarea artileriei antiaeriene în trageri asu
pra ţintelor terestre, folosirea pieselor de artilerie grrea în trageri
prin ochire directă, trecerea tancurilor peste cursurile de apă, pe
sub apă şi pe ghe1aţă, amenajarea podurilor cu bandă sub a.pă, folo
sirea focului armamentului de 'infanterie în lupta împot d va inami
cului aerian care zboară la mică înălţime.
Un procedeu de ·realizare a surprinderii î� constituie atacurile

de mică amploare, executate pe timp de noapte, mai ales p� timp
de \-iscol, ninsoare puternrică sau aHe condiţii meteorrologice grele.
Acest procedeu a fost folosit cu deosebită măiestrie de către tru
pele române în ·luptele desfăşurate în toamna şi iarna anului 1944
pentru eliberarea teritoriului naţional, a Ungariei şi Cehosilovaciei.
Totodată surprinderea poate fi realizată şi prrin aplicarea în
tr-un mod neaşteptat pentru inamic a unor forme şi procedee de
acţiune de rutină. Astfel, îşi pot dovedi eficienţa :

- în ofensivă :

toarelor

de

efort

în

alegerea direcţiei loviturii principale şi a sec
locuri

considerate

neindicate

de

cătrre

ina

mic ; executarea în ascuns a regrupărilor ; concentrarea în secret a
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grupării de 'forţe şi ocu[parea în ascuns a bazei de plecare la ofen
sivă ; utili�area unoir metode şi [procedee neaşteptate în ex�utarea
pregătirii de foc ; foloskea procedeu'lui de 1treicere aa ofensivă din
mişciare ; folosi·rea pe scară largă a detaşamenteilor înaintate şi a
desantului aerian ; combinarea loviturilor executate de forţele ar
mate cu ce,l e ale formaţiunilor de rezistenţă asupra S[patelui dis.po
zitivului inamic ;
- în apărare : organizarea unui sistem de foc su1Plu şi condu
cerea attivă a acestuia ; pregă.Urea de pungi de foc ; reailizarea unui
sistem ingenios de baraje, obstaco[e şi distrugeri, iniclusiv folosi
rea „dis:JX>zitiveilor-surrpriză"' ; executarea în ascuns şi cu repeziciune
a manevrei 'de forţe şi de mij1l oace ; !lovirea inamiculuii prin contra
atac şi contralovitură - uneori şi .prin executarea unor lovituri în
faţa limitei dinainte a apărării - pe direcţii pe care acesta nu se
aşteaptă.
O mare eficienţă pot avea procedeele de acţiune specifice răz
boiului întregului popor, cum sînt hărţuirea inamicului, ambus
cada, e1apcana, incursiunea, raidul, d�versiunea, fiaţă de care ar
matele care luptă după prindpiile războiului convenţional dove
desc o mare sensibilitate. In legătură cu aceasta, în teoria şi practica
noastră mimară se acordă o atenţie deosebită diversificării forme
lor şi procedeelor de luptă, pentru a asigura trupelor şi formaţi
unilor de apărare capacitatea de a-l surprinde pe agresor prin
noutatea forme:lor şi procedeelor folosite şi prin schimbarea lor
neaşteptată în cursuil 1uptei şi operaţiei.
Vailorifiicînd 1ma1diţii,Je noastre mmt,are este necesar ,să fie relie
fată şi însemnătatea deosebită a şireteniei (vicleniei) în luptă, ca
moda'l itate de reaJliZ'are a :sunprin:derii fa nivelUil micilor subunităţi,
chiar al soldaţilor izo�aţi, a:l 'luptătorifor din gărzile patriotice şi,
mai ales, din formaţiunifo de rezistenţă.
Grija pentru ireaJlizarea sunprinderii asupra ina;micului trebuie
însoţită penmanent de preocll(parea ipentru a contracaTia ·surprin
derea din partea lui.
Există opinii potrivit cărora :prevenirea sunprinlderii din par
tea inamicu'lui ar trebui abordată separat de realizarea surprinde
rii de :către forţeil'e proprii, in cadrul a două .prindpii distincte.
Considerăm că această problemă se .impune a 'fi tratată uni
tar, în cadrUll aceiJ.uiaşi prindpiu, ambele 1as,pecte (tendinţa noastră
şi tendinţa agresoruil ui de a irealf.iza surprinderea) presupunindu-se
redproc, 'intre e:l e fiin:d o confruntare permanentă, 'al cărei succes
este condiţionat nu m.1m1ai de luarea unor măsuri eficiente pentru
a-l surprinlde pe Îltllam ic, .ci şi de contratiarare a acţiunHor acestuia
care vizează s uiiprinderea forţelor iproipr ii. Acestui scop îi sint desti-
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nate o serie de activităţi deosebit de importante, veritabile com
ponente permanente ale �uptei şi operaţiei, menite să asigure evi
tarea pericolului 'de a fi surprinşi de agresor : cercetarea, sigu
ranţia, lupta împotriva mij loacelor blindate şi impotri,va mijloa
celor aeriene ale inamicului, protecţia împotriva armelor de nimicire
în masă, lupta radioelectronică şi mascarea activităţi a căror înfăp
tuire contribuie substanţi1al şi la realizarea surprinderii inami
cului de către forţele proprii.
In condiţii�e războiului întregului popor, contmcarnrea posibi
l i tăţii agresoriului de a reailiza surprinderea ipre2lintă şi alte note
specifice, determinate atît de tendinţa işi posibili-tiatea acestui1a de
a-şi ascunde pregătki1le pentru acţiuniile rproiootate, chiar de a
crea o imagine falsă despre ele, cit şi de pariticiipare !!ia iacţiuniie
de contracarare a acestei tendinţe ra întregii popwaţii. Experienţa
războaielor revoluţionare desfăşocate în alte părţi, propria noastră
expedenţă de luptă atestă contribuţia imensă pe care cetăţenii ridi
caţi la lupta pentru apărarea ţării şi-o pot aduce în obţinerea infor
maţiilor asupra inamicului, în combaterea mijloacelor lui blindate şi
aeriene, în realizarea lucrărilor de mascare şi de demascare a celor
efectuate de inamic.
Totodată, este necesair să fie avute în vedere posibirrităţile spo
ri.te de realiza.re a surpri ndedi de care dispun în prezent arma
tele modeme.
Folosirea mijloacefor de dezinformare, a mobilităţii trupelor,
a mijloacelor .cu rază maire de acţiune şi în special a trupe'1or aern
mobile oreează in prezent posibiaitatea declanşării unei ragresiuni
fără a mai concentra ila frontiera statului atacat gruparea de forţe,
ci, plecînd cu aceste forţe direct din garnizoanele de reşedinţă.
Ţinînd seama de aceste posiibilită.ţi, evitarea suirprinderii (în
deosebi a celei strategice) se poate realiza atît prinrtr-o cercetare
activă, cît şi prin alte măsuri, dintre care mai importante sînt pre
gătirea pe1imranentă a ţării pentru apă·rnre, 1Păstirarea cu stricteţe a
secretului planurilor şi intenţiilor proprii, declanşarea la timp a
mobilizării, rea'l izarea oportună a desfăşurării s·tirategice a forţe
lor, contracararea ·rapidă a acţiunii desanrturlui aerian, a trupelor
aeromobile şi g.rurpurilor de cercetJarre-diversiune a[e inamicului.
h. Principiul
rării inamicului.

cooperării :

cooperarea ;

dezorganizarea

coope

Cooperarea constituie unul dintre printipme generale ale lup
tei şi operaţiei.
In doctrina noastră militară principiul cooperării a căpătat
un conţinut specific, atît ca urmare a perfecţionării accelerate a
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mijloacelor de luptă, cit şi ca rezultat al schimbării caracterului,
conţinutului şi fizionomiei luptei ·armate. Importanţa ei deosebită
derivă din însă·şi esenţa războiului popular de apărare care implidi
o temeinică, permanentă şi minuţioasă coordonare în timp şi spa
ţiu a eforturilor tuturor forţelor ce parrticipă la îndeplinirea misiu
nii de apărare a ţării.
In noile condiţii complexitatea cooperării sporeşte considerabil
datorită necesităţilor de a coordona în 'luptă acţiunea unor forţe
mult mai numeroase şi de a folosi metode şi procedee noi în \'e
derea conj ugării eforturilor unor forţe eterogene sub raportul ca
pacităţii combative, al înzestrării , al procedeelor de luptă folosite.
Totodată, complexitatea cooperării creşte şi ca urmare a re
zolvării acestor .probleme în cadrul a două nivele. Pe de o parte
un anuanit conţinut, procedee şi metode de cooperare sînt nece
sare pentru ·a conjuga efor.turile armatei cu ale celorlalte forţe parti
cipante la o luptă sau opera\ie. Pe de altă parte apar probleme
noi de cooperare, lia nivel naţional, pentru conjugarea efot·turilor
tuturor elementelor sistemului naţiona•l de apărare în vederea în
frîngerii agresorului.
Eficienţa coordonă.rii eforturilor este condiţionată de unitatea
de conducere, singura oapabi1lă să asigure acţiunea coordonată a
tuturor forţelor spre scopul comun. Unitatea conducerii conferă
cooperă.rii o eficienţă maximă, ex.primată în folosiirea optimă a re
surselor materia!le ş i umane destinate apărării ţării. Pe plan stra
tegic, ea este concretizată în faptul că la nivel naţional coordo
narea tuturor eforturHor solicitate de starea de război se înfăp
tuieşte de 1cMre Consiliul Apă.rădi, origan de partid ş i de stat cu
depline puteri, în frunrtea că·r uia se află secretarul general al parti
dului, preşedintele ţării şi comandant suprem ai forţelor armate.
Pe plan operativ şi 1tactic, în conformitate cu prevederi.le legii apă
rării naţionale, conducerea unitară a luptei (operaţiei) se realizează
atit prin exercitarea atribuţiHor ce revin consiHHor j udeţene şi
orăşeneşti (comunale) de apărarre, cit şi prin subordonarea .găr�lor
patriotice, a celorlalte formaţiuni popula·re, marilor unităţi şi uni
tăţHor în fişiile cărora acţionează.
Condiţiile actuale de desfăşurare a luptei armate imprimă
conţinutului cooperării particularităţi nu numai sub raportul com
plexităţii, ci şi sub cel al amploarei. In prezent, datorită puter
nicei creşteri a razei de acţiune a mij loacelo·r moderne de Luptă şi
a bătăii acestora, adîncirnea pe caire se organizează cooperarea
a sporit în mod considerabil. La nivel strategic, spaţiul pe care
se organizează şi se realizează cooperarea acnperă suprafaţa între
gii ţări, a întregului teritoriu naţional, iar ila nivelul marilor unităţi
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operative şi tactice el poate cuprinde teritoriul unuia sau cîtorva
j udeţe.
I n cadrul forţelor ale căror acţiuni trebuie coordonate, marile
unităţi şi unităţi ale forţelor armate constituie coloana vertebrală a
întregului sistem, osatura dispozitivelor în j urul cărora se con
centrează într-o concepţie unitară eforturile tuturor celorlialte forţe.
La baza oricărei cooperări stă cerinţa ca eforturile tuturor parti
cipanţilor la l uptă să fie dirij ate în interesul grupării oare îndepli
neşte misiunea principală. De aici reZ1ultă că rolul de coordonator
al tuturor eforturilor revine, de regulă, comandantului marii u ni
tăţi (unităţii) de iarme întrunite care deţine responsabilitatea în
deplinirii misiunii comune.
Totodată, cooperarea se realizează ţinîndu-se seama de posi
bilităţile şi servituţile diferitelor categorii de forţe şi mijloace, pen
tru a li se încredinţa misiuni compatibile cu posibilităţile lor reale
şi a fi angajate în acţiuni ale căror efecte se completează reci
proc. Această cerinţă impune ca mar:i1le unităţi şi unităţile în fîşl 
ile căirora acţionează formaţiuni .populare să stabilească pentru
acestea misiuni î n apropierea localităţilor ş i întreprinderilor în
care trăiesc şi muncesc, să le asigure sprijinul de foc necesar, pre
cum şi anumite mij.J.oace imateriale, îndeosebi muniţiile de care
ele au nevoie. Lipsa unor mijloace mobile în înzestrarea formaţiu
nilor de luptă populare poate impune, în cazul cînd nu pot fi folosite
cele din economia naţională, ca marile unităţi şi unităţile armatei
să le asigure şi mij loacele de transport care le sînt necesare.
I n prezent există preocupări pentru fundamentarea unor so
luţii care să reducă cît mai mu[t decalaj u·! de „capacităţi" exis
tent între forţele armate şi formaţiuni'le de apărare sub aspecfiil
mobilităţii, în vederea sporirii eficienţei cooperării dintre acestea.
Printre alte modalităţi se studiază şi posibilitate a ca în sistemul
apărării ţării armata să fie folosită cu precădere ca element mo
bH, i ar forma ţiunile de apărare - ca element fix, precum şi
posibilitatea oa gărzHe patriotice (sau par.te din ele) să fie asigu
rate cu un minimum de mijloace de transport auto, sau în orice·
caz posibilitatea de a fdlosi mijloace de transport din economia na-·
ţională.
Este de subliniat şi faptul că înzeskarea forţelor noastre armate·
cu mij loace de luptă moderne contribuie într-o măsură considera
bilă la realizarea unei eficienţe sporite a cooperării. Astfel, înzes
trarea infanteriei cu tr·ansportoare amfibii blindate permite o co
operare calitativ superioară între aceasta şi tancurile, artileria,
aviaţia participante fa l uptă ; dă posibilitatea folosirii unor proce
dee noi de luptă şi de acţiune, cum sînt procedeul de trecere la.
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ofensivă din mişcare, executarea atacului infanteriei îmbarc1:1.tă pe
transportoare blindate.
Ca şi celelalte principii, cooperarea nu v-izează doar optimi
zarea acţiunilor proprii, ci şi dezorganizarea cooperării în rîndul
trupelor inamicului.
Aceasta se rea.Uzează, în spedlal, prin lovirea coloanelor ina
micului aflate în deplasare spre rfronrt, a trupelor sale în staţio
nare, a aerodromuriilor, punctelor de comandă, depozite�or şi ser
viciilor şi prin dezonganizarea si,stemului .său de transmisiuni.
Un rol important pentru dezorganizarea cooperării inamicului
îl are concentrarea l oviturilor pentru nimicirea sistematică a punc
telor de conducere şi mijloacelor lui de transmisiuni, executarea
bruiajului radio precum şi altor acţiuni care dezorganizează condu
cerea acestuia.
Deosebită eficienţă au, de asemenea, diseminarea forţelor ina
micului pe spaţii dt mai mari, angajarea acestora în condiţii care
le împiedică să-ş i coordoneze acţiunHe, în sipeciail pe timp de noapte
sau în alte condiţii de vizibiilitate redusă, în regiuni muntoase, în
localităţi, pe cursuri de apă.
La îndeplinirea acestor misiuni, 1împreună cu forţele armate
pot participa ou succes gărzille ,patriotice, cele� alite fornna ţiuni de
apărare, de muLte ori chiar cetăţenii neîncadraţi în fonmaţiunile
de luptă populare şi mai ales formaţiunHe de rezistenţă. Astfel
unităţiJe, subunităţHe şi grupuri1le constituite în cadru� rezistenţei
pot acţiona .pentru distrugerea aerodromurilor şi a instalaţiilor şi
mijloacelor de 1U1ptă aflate pe acestea, pentru nimickea persona
lului şi aparaturii existenrte în punctele de comandă şi centrele de
transmisiuni, pentru dezorganizarea aotiiv1tăţii de servicii, pentru
executarea de distrugeri pe căi•le ferate, pe şose'le şi drumuri

şi

chiar pentru lovirea prin surprindere a forţelor inamicului aflate
in staţionare sau în deplasare.

4.4. Importanţa însuşirii, aplicării şi perfecţionării
principiilor luptei armate ',
lnsuşirea, aplicarea şi perfecţionarea principiilor luptei
armate - sarcină importantă a conducerii, orientare 1na
joră a gindirii şi practicii noastre militare

Este evident că o eventuală SUiperioritate a agresorUJlui tn forţe
avmate poate fi compensată şi prin calitatea gîndirii şi practicii din
domeniile tactic, operativ şi strategic. După oum s-a văzut, efici-
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enţa în luptă şi operaţie depinde atît de acţiunea trupelor, ci t şi
de calitatea concepţiiei, fun:damentarte pe principii, reguli şi norme
cit mai juste. Ca urmare, se poate aprecia că principiile luptei ar
mate sînt o veritabilă armă pentru înfrîngerea agresorului. Această
calitate izvorăşite din faptu'l că ele au rdlulJ. orientator în cr·ea,ţia
comandantului, ferinldu-1 de aiubi.trnr şi dirij îndu-11
spre
hotărîri
j uste, ajutînd aotuil de creaţie, fără însă să-'l în[ocui,ască, însufle
ţind pe comandant, fără însă să-i înăbuşe iniţiativa. Inţelegerea
j ustă a importanţei prindpiilor luptei armate presupune nu o în
clinare fataHstă în faţa situaţiei, ci, dimpotrivă, foloskea iscusită a
avantajelor pe care ea le oferă şi eliminareia dezmr:antaj eilo r care o
însoţesc.
Incorporind experienţa :multor războaie şi înţeleipciunea genera
ţiilor de comandanţi de oşti şi a maselor de oameni care au parti
cipat la ră�boaie, princi.piile luptei armate sînt suficient de largi
şi de elastice incit să poată fi aplicate într-un sens favorabil atît
de cei tari, cit şi de cei slabi, atît de armate mari, cit şi de armate
mici, atît de forţele regulate, cît şi de cele populare. Cunoaşterea
şi înţelegerea lor aprofundată şi folosirea lor nuanţată în funcţie
de specificul situaţiei este de natură să stimuleze libertatea de ac
ţiune şi spiritu[ de creaţie aile comandanţilor şi trupelor, iscusinţa
în rezolvarea situaţii'lor celor mai neaşteptate din par·tea fiecărui
luptător.
însuşirea temeinică a principiilor generale 'ale luptei ·armate, a
numeroase reguli şi nonme de acţiune în luptă a trupelor şi for
maţiuniilor de aipă:riare cuprinse în regulamente are de.c i o însem
nătate practică

deooebi,tă.

Jn contlucerea

luptei

şi operaţiei cunoaşterea

aprofundată

a

acestor principii dă comandantului posilbi'l itatea de a avea o gîn
dire flexiibi'lă, îi dezvdltă capacitatea de a tr·age concluzii juste din
datele situaţiei şi de a stabili măsurile cele mai corespunzătoare.
Sub acest aspect, însuşirea principiilor, deşi prin ea însăşi nu deter
mină succesul sau insuccesul, creează condiţii pentru selecţionarea
soluţiilor care conduc către victorie şi repr·ezintă un pas important
către

aceasta.

Practica

luptei

avmate

atestă

însă că

pentru

obţinerea suc

cesului, cunoaşterea acestor principii trebuie să fie neapărat înso4
ţită şi de arta de a le aplica j udicios. In acest sens, e1le sînt doar
puncte
de
referinţă
ale
unor
hotărîri
j uste,
o
veritabilă
bază

de

plecare

spre

succes.

După

cum

arată

area unei decizii, oricît de j ustă ar fi ea,
rat

şi

obţinerea

succesului.

Pentru

ca

nu
o

experienţa,

înseamnă

lu

neapă

hotărîre justă să se
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tr::msforme în tr-un succes mil itar se impune ca pe timpul îndepl i n i r i i
ei , în desfăşurarea acţiunilor d e l u ptă să se manifeste consec\-enţă
în aplicarea acestor principii, să se sesizeze la timp eventualele
contradicţii ce apar între cerinţele acestora şi Q·eailitatea concretă şi
�ă se găsească cele mai bune soluţii pentru rezol;varea lor.
Este de remarcat şi faptul că aplicarea principiilor l uptei ar
mate vizează ,nu numai obţinerea succesului, ci şi realizarea efi
d enţei maxime, unul dintre i ndicatorii aplicării eficiente a aces
tor pri nci p i i fiind îndeplinirea misiuniaor cu un consum minim de
forţe şi mij loace şi .cu pierderi cit mai mici. Aceasta presupune pla
n ificarea riguros ştiinţifică a acţiunilor, utNiziarea raţională a for
ţelor în l uptă şi operaţie. lnfăptuirea cu succes a acestei ceirinţe este
uşurată în mod evident prin folosirea unora dintre cuceririle şti
inţelor matematice : statis>tica, teoria probabHităţilor, teoria j ocuri
l or, programa[·ea matematică, planificarea în reţea, teoria căutări i
-ş.a. Cu toate acestea, este de subliniat că metodele matematice pot
fi fol osi.te numai pentru determinări cantitative ale situaţiiilor
,create. Formule matematice pentru transfornn a rea cerinţelor prin
cipiilor l uptei al'mate în acţiuni concrete nu există şi nu vor exista
niciodată, deoarece nici un fel de formulă nu este capabilă să cuan
tifice cu precizie indici cum sînt cunoaşterea de către corpul de
·comandă şi 'l uptători a principii'lor ducerii acţiunilor m i litare, \-o
inţa şi experienţa cadrelor de comanrlă, fermi.tatea şi iniţiativa lor,
,gradul de i nstruire şi starea mora1-poHtică a forţelor participante
la l uptă. Trebuie, de asemenea avut în vedere că prognozele obţi
nute prin metode matematice iau în considerare numai prezumţiil e
referitoare la inamic şi n u acţiunile d e fapt ale acestuia, care, d e
regHlă, sînt diferirte d e cele prezumate. D e aceea, l u pta modernă
presupune necesifatea de a se manifesta suficientă supleţe pen
tru a schimba deciziile atunci cind reacţia concretă a adversarului
·este diferită de cea estimată.
Ţinînd seama de toate acestea, iscusinţa folosirii în luptă şi
'operaţie a principiHor luptei armate este apreciată şi în raport cu
.aşa-numitul „sistem de criterii ale eficacităţii conducerii" 21, în rîn
·dul cărora pot intra, în funcţie de condiţiile concrete ale situaţiei :
raportul de forţe ; raportul pier:derilor (reale sau estimate) ale păr
ţilor ; mijfoaceile materiale consumate (sau destinate a fi consu
mate). Un criteriu important şi relativ independent este timpul
folosit (sau prevăzut a fi folosit) pentru îndepHnirea misiunilor,
21 Prin „criteriu de eficacitate" înţelegem indicele de mărime nume
Tică după care, prin calcul mintal sau efectuat cu ajutorul calculatorului,
putem trage concluzii referitoare la valoarea rezultatelor obtinute sau a
hotărîrii luate.
·
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reLi l i zarea acestora în timpul cel mai scurt putînd prevala în nu
m e roase cazuri asupra tuturrn· celorlalte .criteri i .
Rezultă deci că folosirea metodefor matematice, deşi prin ea
însăşi nu garan,tează aplicarea optimă a principiHor luptei armate.
oferă. comandantului în mod incontestabi1l o bază mai sigură pen
tru aceasta.
A plicarea competentă şi creatoare a .cerinţelor prindpiilor lup
tei armate este legată şi de caracterul indivizibil pe care lupta l-a
dobindit în epoca contemporană. Vechiul dicton „strategia comandă
tactica" are în prezent un conţinut îmbogăţit. Dacă strategi a - în
raport cu nivelul operativ şi tactic - îşi menţine ·rolul său director.
nu de mai mică însemnătate este iscusinţa cu care eşaloanele o.pe
ratiYe şi tactice îndeplinesc misiunile primite ; nu o dată exipeirienţa
a doYedit că cele mai stră'lucite concepţii strategice au eşuat dato
rită unor execuţii necorespunzătoare la nivelele subordonate.
Puternicul proces de afirmare a milioanelor de mici coman
danţi şi de luptători luaţi ca indivizi în cadrul războiului între
gului popor se încheagă în efortul monoliit al unui uriaş sistem de
indiYidualităţi bine conturate. Aceasta impune ca însuşirea princi
piilor luptei armate şi aplicarea lor j ustă să vizeze nu numai ca
drele superioare de comandă, ci şi pe comandanţii micilor subuni
tăţi şi pe fiecare luptăto·r, cunoaşterea şi aplicarea acesto r princi
pii fiind unul din numeroşii lianţi ai eforturilor parţiale într�un
Pfort general de concepţie şi de ac.ţiune.
Desigur că nu numai însuşirea aprofundată şi aplioairea com
petentă, ci şi perfecţionarea continuă a prindpiiJor generale ale
luptei armate constituie o cerinţă de cea mai mare importanţă, o
condiţie pentru ca gîndirea şi practica militară să se menţină per
manent la nivelul exigenţelor tot mai mari impuse de necesităţile
apărării ţării.
Acest dez.iderat decurge din marea mobirl itate a conţinutului
principiHor luptei annate, supuse unor permanente schimbăd, deter
minate îndeosebi de revoluţia tehnico-militară actuală. Totodată.
această cerinţă izvorăşte şi din complexitatea deoseb�tă pe care o
poate avea lupta armată în războiul popular de apărare, din e:x;i
genţele tot mai mari pe care le ridică apărarea patriei sociaHste şi
partici parea întregii naţiuni la apărarea ei.
In ansamblul perfecţionărilor continue pe care le înregistrează
sistemul naţional de apărare, îmbunătăţirea şi modernizarea perma
nentă a conţinutului principiilor luptei armate reprezintă sub acest
aspect o contribuţie a cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul mi
litar şi a practicii pregătirii de luptă şi politice a trupelor la efor
turile generale pentru întărirea capacităţii de apărare a ţării .
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5

Forme şi procedee ale luptei armate

5 . 1 . Definirea conceptelor
Definirea conceptelor : formă şi procedeu de acţiune. Par
ticularizarea conţinutului în funcţie de nivelul acţiunii

După cum s_.a văzut anterior, studiul conţinutului, fizionomiei
şi prindpiHor luptei armate prezintă o mare im[portanţă teoretică
şi practică deoarece el ne oferă posibilitatea de a cunoaşte meca
nismul luptei arimate, de a ţine seama de e'l şi a adopta forme�e
şi procedeele 1 de acţiune cele m�i adecvate, în funcţie de srpecifi
cu1

situaţiei, în vederea dirijădi confruntării armate în interesul

propriu şi în detrimentul inamicului.
Marea diversitate de principii care guvernează lupta

armată

şi mobillitatea conţinutului acestora determină existenţa unei mad
diversităţi de modalităţi de aplicare în practică a cerinţelor ce de
rivă din aceste principii. Fiecare ciocnire armată, fiecare luptă se
manifestă în modalităţi diferite şi

îşi

are fizionomia sa proprie.

Cu atît mai mult in răziboiu1l popular de apărare fizionomia luiptei
armate cunoaşte o multitudine de aspecte noi, inedite, o mare diver
sitate de forime în care se manifestă.
Oricare dintre multiplele elemente componente ale luptei armate
este o variabilă complexă ; schimbarea conţinutului şi fizionomiei
acestora de la o situaţie la alta creează o gamă largă de condiţii în
care trupele şi celelalte elemente din sistemul naţional de apărare
sînt chemate să acţioneze în mod eficient. Acest spectru larg de posi1 In terminologia militară se foloseşte expresia care asociază ambii ter
meni, deşi ei au semnificaţii diferite.
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bilitaţi nu este compatibil cu încadrarea acţiunilor militare în tipare
cu contur precis, în scheme simp1e şi universa1l �epetabile.
După cum s-a subliniat, lupta armată este rezultatul înfrun
tăr.ii a două părţi beligerante, care urmăresc scopuri opuse şi în
treprind acţiuni prin oare caută să se nimicească reciproc. Deşi la
luptă participă două gruipări de forţe opuse, .fiecare par.te nu-şi
poate controla integral decit acţiuni.le proprii, „controlul" asupra
acţiunilor adversarului fiind limitat, relativ şi indirect (în mă
sura în care forţele :proprii deţin iniţiativa şi reuşesc să-ş i impună
voinţa inamicului). JocUJl iniţiativelo·r celor două părţi, în care un
loc important î[ deţine .,fantez,ia" comandanţilor diversifică şi part1cularizează şi mai mullit acţiunea a.rmaită în fiecare situaţie.
Condiţiile extrem de diferite în care se desfăşoară fiecare luptă
determină, într-un anwnit fel, C'a aceasita să fie un fenomen ne
repetabil, fiecare acţiune avîndu-şi propriile particufarităţi. Ca ur
mare fiecare luptă diferă de toate ce1e[alte prin forţell e ce se în
fruntă, prin locul şi momentwl angajării, prin concepţie, manevră,
mod de execuţie a focului şi prin nenumărate alte elemente spe
cifice fiecărei situaţii. Cele de roiai sus rellevă o dată în plus impor
tanţa însuşirii temeinice a teoirie·i şi practicii

luptei

armate, pentru

ca, pe baza fondului teoretic şi a experienţei praotice, fiecare co
mandament să poată adopta cea mai indicată soluţie, caracteristică
pentru situaţia respectivă 2• Toate aceste consideraţii îşi extind vala
bilitatea şi asupra formelor şi procedeelor de luptă, ca elemente ale
teo1iei şi practicii luptei armate.
Aspeoteile teoretice a'le formelor şi procedeelor acţiunilor mi
litare inolud acea parte a teoriei miilitlare care se referă la modul
de întrebuinţare în luptă a for.ţelor şi mijloacelor. AsiPec.tele prac
tice se referă la anta comandanţilor de a folosi şi perfecţiona aceste
modalităţi [n .funcţie de specificul siituaţiei, în vederna obţinerii unei
eficienţe
maxime
inamicului.

în

oricare

aoţiune

îndreptată

împotriva

In cadrul luptei armate, formele şi procedeele aparţin în în
tregime acţiunii şi ele exprimă modul în care se întrebuinţează con
cret forţele şi mijloacele pentru atingerea scopurilor fixate.
2 Această discuţie aduce în actualitate reflecţia teoreticianului militar
francez F. Foch, adept al ideii că o conducere competentă a războiului şi a
luptei armate presupune o vastă cunoaştere a teoriei şi practicii militare.
El afirma : "Realitatea dmpului de bătaie este că pe el nu se studiază ; se
face ce se poate, pentru a se aplica ceea ce se ştie [ ... ], pentru a se putea
face puţin, trebuie să se cunoască mult şi bine". (F. Foch, Principiile războ
iului. Conducerea războiului, Editura militară, Bucureşti, 1975, p. 31).
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Conceptele „formă" şi „procedeu" de acţiune militară îşi au
propriul conţinut, rezulta't din însuşi modul în care se desfăşoară
acţiunea armată.
Conceptul de „formă" este definit în dicţionare ca „fel, chip,
modalitate" 3, iar cel de „procedeu" ca .„mod sistematic de execu
tare a unei operaţii sau a unui -proces, prin folosirea anumitor me
tode (sau fol de a acţiona pentru realizarea unui scop, manieră)" ;
„metoda" este definită ca ,.mod de a proceda", „ansamblu de mij
loace socotite proprii pentru realizarea unui scop" 4 .
1n publicistica militară nu se insistă asupra definirii concepte
lor de formă ş i procedeu de luptă, iar eXJplicaţiile care se dau se
o presc la descrie,rea caracteristicilor şi fizionomiei unui anumit gen
de luptă. Mulţi autori miHtari folosesc adesea aceste concepte în
Rcelaşi sens, ca pe două noţiuni cu conţinut sinonim. Există şi
formulări care explică conceptul de .. formă de luptă" prin proce
deele care se folosesc în scopuJ nimicirii i n amicului. Un exemplu
de acest fel îl oferă însuşi dicţionarul de teruneni militari, în care
forma de acţiune militară este definită ca „un ansamblu de pro
cedee taotice cu trăsături caracteristice, desfăşurate de către trupe
în scopul nimicirii inamicului" 5.
Totodată, unele acţiuni de ace�a.şi gen desfăşurate însă în con
diţii diferite (de timp, de loc) sînt considerate a fi forme de ac
ţiune, ceea ce nu este indicat. De piildă, apărarea în munţi nu poate
fi o „formă" a apărării, deoarece însăşi apărarea este o formă ăe
l uptă. ln acest caz este mai indicat să fie folosit conceptul de „caz
special � 6 ;

deci

apărarea în

munţi

se însorie în forma

de luptă

,.apărare", fiind un „caz special" aJ acesteia.

3 Dicţionarul
limbii române moderne, Editura Academiei Republicii
Populare Române, 1958, p. 313 şi Dicţionar de sinonime, Editura Albatros,
1972, p. 1 72.
4 Mic dicţionar enciclop_edic, Editura enciclopedică română, Bucureşti,
1972, p. 582, 754 şi Dicţionar de neologisme, Editura ştiinţifică, Bucureşti,
1961. p. 377, 472.
5 Marele stat major, Dicţionar militar, termeni tactico-operativi, Bucu
reşti, 1972, p. 144.
6 Pentru o în ţelegere unitară a conceptelor de .,formă" şi .. procedeu" de
acţiune militară se va schiţa explicarea şi a altor concepte care vor fi fo
losite în această lucrare.
„Situaţia de luptă" c uprinde ansamblul de împrejurări în care se află
la un moment dat o mare unitate (unitate, subunitate), aspectul „fotografiat"
al trupelor sau formaţiunilor de luptă. De pildă, un regiment de tancuri se
poate găsi - într-un anumit loc şi moment - în urmărirea inamicului care
se retrage, avînd două batalioane angajate în luptă şi unul în curs de re
grupare. Situaţia poate fi caracterizată ca avantajoasă {neavantajoasă) pentru
forţele proprii, stabilă, n ormală, periculoasă etc.
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ln condiţiile sporirii continue a gradului de complexitate şi de
diversificare a conţinutului luptei, de contopire organică a mai mul
tor genuri de acţiuni de natură diferită în cadrul aceleiaşi lupte,
precum şi datorită condiţiilor (extrem de numeroase, diferite şi care
exercită în mu.ilte cazuri i nfluenţe contradictorii) în care se îndepli
nesc misiunile, a scopurilor multiple ce s e urmăresc a fi realizate
prin lupta modernă, se impun şi alte consideraţii.
Astfel, compiexitaiea unui război al întregului popor implică
schimbarea bruscă şi freC\·entă a caracterului luptelor, trecerea ra
pidă de la un m od de acţiune la altul, folosirea alternativă şi simul
tană a procedeelor ofensiYe şi defensiv·e , acestea putind căpăta tem
po.rar o pondere şi un grad diferi t de importanţă.
Caracterul extrem de complex al luptei moderne indică definirea
.formei ele luptă armate ca pe o atitudine exprimată printr-un ansam
blu de acţiuni ce se desfăşoară de căti'e trupe, formaţiuni de apărare şi
formaţiuni de rezistenţă în Yederea îndeplinirii unei misiuni (tac
tice, operatiYe sau strategice) şi căreia îi sînt caracteristice scopurile
urmărite, condiţiile situaţiei şi procedeele de acţiune dominante. Cele
trei elemente care caracterizează şi totodată deosebesc o formă de
luptă de alta - condiţiile situaţiei (de ordin obiectiv), scopurile şi
procedeele folosite (de ordin subiectiv) - deşi de natură diferită,
acţionează într-o strinsă interdependenţă, influenţa lor integrîndu-se
într-un proces complex şi unitar. De pildă, caracterul acţiunilor în
treprinse de agresor, disponibilităţile proprii în forţe şi mijl oace la
„Condiţiile de luptă" înglobează ansamblul şi succesiunea elementelor şi
fenomenelor (obiective şi subiective) localizate în timp şi spaţiu în care se
produce şi se desfăşoară o situaţie de luptă. Fiecare situaţie de luptă este
caracterizată de următoarele condiţii : situaţia şi posibilităţile inamicului şi
ale forţelor proprii în limitele spaţiului şi timpului considerat (gruparea for
ţelor şi mijloacelor, caracterul şi intensitatea acţiunilor), situaţia populaţiei
şi a resurselor din zonă, condiţiile de teren şi de stare a vremii etc. Inso
ţind lupta şi operaţia, condiţiile concrete îşi pun pecetea pe desfăşurarea
acţiunii (grăbind-încetinind, stim ul î nd -frîn î nd).
„Regim de luptă (de serviciu)" cuprinde totalitatea regulilor şi restric
ţiilor impuse activităţilor de luptă sau de serviciu desfăşurate în decursul
unui anumit interval de timp şi în anumite condiţii caracteristice (de pildă,
regimul de foc reprezintă numărul maxim de lovituri ce poate fi tras într-un
timp dat, regimul de hrănire exprimă modalitatea hrănirii zilnice, regimul
de zbor caracterizează viteza, înălţimea, numărul de avioane, orele de zbor).
„Starea premergdtoare de luptă" indică situaţia în care se află la un
moment dat forţele şi mijloacele proprii care nu au contact nemijlocit cu
inamicul, însă se găsesc în situaţie permanentă de angajare a luptei.
„Caz special (particular) al luptei", „condiţii speciale" reprezintă si
tuaţia în care lupta se duce în împrejurări deosebite în funcţie de situaţia
inamiculu i şi a trupelor proprii, de timp (scurt), de teren (munţi, cursuri de
apă, zone irigate), de anotimp şi stare a timpului (iarna, dezgheţ, ceaţă).

.
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un moment dat, scopurile ce se urmăresc a se realiza, obligativitatea
folosirii unor procedee care definesc comportamentul militar sînt
elemente care definesc şi determină atitudinea (ofensivă sau defen
sivă) în situaţia respectivă.
Relevînd cele trei elemente care definesc o formă de luptă şi
situînd forma de luptă în domeniul atitudinii faţă de adversar, sub
liniem că elementele de ordin subiectiv ce pot fi alese au o im
portanţă prioritară pentru definirea formei de luptă. Acestea sînt
scopurile şi procedeele ce se propun a fi atinse şi folosite în acţiu
nea respectivă şi ele se aleg în funcţie de condiţiile situaţiei.
Analiza fiecăruia dintre aceste elemente ne relevă existenţa
unui conţinut bogat nuanţat şi diversificat, specific fiecărei forme d e
luptă.
Astfel, scopurile luptei armate deşi au ca element comun în
orice situaţie nimicirea inamicului, ele cunosc totruşi o mare diver
sitate de nuanţe, inserînd acţiuni ce 1vizeaoă respingerea agresorului,
menţinerea unor obiective, cucerirea unor aliniamente, particulari
zînd fiecare formă de luptă de o manieră specifică.
Corespunzător scopurilor fixate se aleg şi procedeele cele mai
indioate de folosire a forţelor şi mijloacelor. Aceste procedee pot
fi de tip defensiv (apărare pe o poziţie, apărare manevrieră, întă
rirea apărării prin baraje) sau ofensiv (cucerirea unui obiectiv, com
binarea focului ou mişcarea).
Este evident că scopurile şi procedeele se aleg în funcţie d e
condiţiile situaţiei. Intre aceste condiţii pot f i incluse situaţia ina
micului, forţelor şi mijloacelor proprii, populaţiei din zonă, tere
nului, anotimpului şi stării timpului, durata acţiunii.
Fiecare dintre elementele enunţate detel'lffiină, prin conţinutul
său specific, atît note care sint comune cit şi altele care caracteri
zează numai o anumită formă de luptă.
Cele trei elemente care definesc o formă de luptă po.t fi înca

într-o schemă-model mai generală, care include o serie de
indicatori ce caracterizează orice luptă armată. Această schemă-mo
drate

del, datorită elementelor sale foarte generale, este valabilă pentru
orice formă de luptă. Ceea ce diferenţiază o formă de luptă de alta
este conţinutul concret al indicatorilor componenţi.
In această schemă-model a luptei armate pot fi incluşi urmă
torii indicatori principali :

- condiţiile

generale ale situaţiei, caracterizate prin tăria gru

pării de forţe a inamicului, forţele proprii participante 1a luptă, con
diţiile spaţial-geografice şi de timp în care are loc lupta armată ;
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- scopurile (misiunile) generale probabHe aile inarnicu1ui şi cele
ale forţelor proprii, care definesc atitudinea adversari.lor şi imprimă
lwptei armate un anumit ,conţinut ;
- formele şi procedeele de luptă folosite de inamic şi de for
ţele proprii, care, în funcţie de celelalte elemente, conferă fiecărei
lupte o fizionomie proprie.
Conţinutul acestor indicatori capătă nuanţe specifice în fiecare
formă de luptă şi el va fi analizat în continuare în paragrafele în
care se analizează formele de luptă de tip defensiv şi ofensiv.
Procedeul de acţiune reprezintă un mod specific de întrebuin
ţare a forţelor şi mijloacelor în vederea îndeplinirii scopului ac
ţiunii militare, în condiţiile date.
Există procedee de folosire a mijloacelor tehnice de luptă şi
procedee tactice de 11Uptă cu inamicul.
De exemplu, ca procedee de folosire a a1runamentului din înzes
trarea subunită.ţilor de infanterie poate fi citată executarea focu
lui de flanc, prin intervalele trupelor atacatoare, :pe deasupra trupe
lor, etajat etc. Fiecare dintre acestea se alege în funcţie de situaţia
trupelor propri.i , a inamicului şi de teren, prooum şi de dezideratul
obţinerii unei eficienţe max ime în urma lovirii inamicului cu foc.
Procedeele tactice de luptă cu inamicul sînt foarte numeroase şi
diversificate. Pentru elCemplificare poate fi citată nimicirea inami
cului cu foc, prin luptă corp la corp, atacul unei poziţii a inamicului
cu in:Danteria desant pe tancuri, nimickea şi captura["ea inamicului
prdntr-o ambuscadă.
In cadrul unităţii lor dialectice, forma de luptă (ca atitudine
adoptată) este factorul primordial care determină alegerea proce
deului de acţiune. De pildă, în ofensivă poate fi ales procedeul fări
miţării dispozitivulud inamic şi nimidrii succesive a acestuia. In
defensivă poate fi ales, într-o anumită situaţie, procedeul apărării
cu fermitate a unui obiectiv important.
Fiecărei forme de luptă îi corespund cîteva procedee de acţiune
specifice, oare pot fi folosite simultan sa/U succesiv.
Există şi procedee de acţiune comune, care pot fi folosite în mai
multe forme de luptă ; de exemplu, procedeul lovirii inamicului cu
foc este specific atît ofensivei cit şi defensivei.
Fiecare procedeu de acţiune se materializează la rîndul său
pflin diferite tehnici de folosire a forţelor şi mijloacelor.
Schimbarea (alternarea) rapidă a procedeelor de acţiune este
o cerinţă de prim ordin pentru obţinerea succesului în luptă. Schim
barea procedeelor de acţiune se dmpune ca urmare a schimbărilor
survenite î n situaţia de luptă, a necesităţii folo6irii optime şi efici
ente a forţelor şi mdjloacelor proprii, precum şi ca urmare a ["eac-

155
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

ţiilor neprevăzute ale inamiculLii. O trăsătura caracteristică a artei
comandanţilor o constituie urmărirea cu perseverenţ ă a îndepil inirii
misiunii, atingerea scopurilor fixate folosind pentru aceasta cele mai
i ndicate procedee, în funcţie de situaţie. Aceasta s-ar putea exprima
prin formula : „Scopurile ferme se ating prin folosirea cu sup'1eţe
a unei mari diversităţi de procedee".
Conţinutul şi cariacterul formelor şi procedeel or de luptă pot
cunoaşte unele particularizări ş i in funcţie de nive·l ul acţiun i i mi
l i tare.
După cum se ştie, una dintre funcţiile domeni ului strategic este
aceea de a elabora principiile de bază. regulile, formele şi proce
deele generale de ducere a lupte i armate. Faţă de domeniile tactic
şi operativ, strategia are un rol conducător şi coordonator. Ea co
ordonează scopurile acţiunilor duse în cimpul tactic şi operativ în
aşa fel încît acestea să fie în concordanţă şi subordonate scopurilor
strategice. Rolul strategiei este mai ales acela de a alege formele şi
procedeele de ducere a războiului. Aplicarea lor va fi în mare mă
sură realizată în cadrul domeniilor operativ şi tactic. „Dar, aplicarea
anumitor forme şi procedee de luptă, chiar atunci cînd este realizată
cu perseverenţă şi competenţă, se poate solda C'U un eşec dacă ele
nu corespund situaţiei de ansamblu a războiului, raportului general
de forţe, scopurilor şi ,posibilităţilor existente în fiecare etapă a con
flictului armat. Tocmai de aceea, alegerea formelor şi procedeeilor
revine strategiei, integrîndu-se în conducerea de ansamblu a răz
boiului şi efectru.îndu...,se în concordanţă cu legile obiective şi princi
piile de bază ale luptei armate" 7.
După cum se ştie, fiecare război a fost dus atît cu forme şi pro
cedee noi, proprii numai lui, dar în acelaşi timp au fost folosite şi
unele dintre formele şi procedeele de luptă întrebuinţate i n războa
iele din trecut, adaptate însă l a noile condiţii de ducere a războ
iului.
In condiţiile războiului întregului popor, la nivelul strategiei
apărării ţării, forme·le de bază ale acţiunilor militare, care definesc
atitudinea strategică dominantă într-o anumită etapă a acestuia, sînt
defensiva şi ofensiva.
In cadrul lor au loc operaţii şi lupte cu caracter complex şi
d iversificat care, grupate potrivit scopurilor, în spaţiu şi în timp
dau naştere formelor de operaţii de tip strategic şi operativ şi for
melor de l uptă tactice, la oricare d intre aceste nivele fiind prezente
cele două forme de acţiune militară de bază : ofensiva şi defensiva.
' Elemente de strategie militară, loc. cit., p. 220.
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Fiecare din aceste forme de operaţii (lupte) se realizează prin
mai multe procedee strategice, operative şi t actice specifice.
Formele şi procedeele de luptă de n i vel tactic au un rol deo
sebit de important în ansambl ul războiului. Ele reprezintă mij locul
prin care se finalizează acţiunile i ntreprinse în înfruntarea cu agre
rnrul şi care, însumate. :asigură realizarea scopuriilor la nivelele s upe
rioare. Prin urmare, este e\-ident că \-ictoria într-un război de apă
rare, desfăşurat în principal cu trupele de u.<,cat şi formaţiu n i l e de
apărare ale popul aţiei, în condiţiile folosirii exclusive a armamen
t ul u i convenţional „nu poate fi obţinută fără acţiuni tactice, fără
lupte" 8.
Gradul diferit de generalitate al fiecărui niv el al luptei armr.ite
d iferenţiază şi din punct de vedere cantitati\' proc ed eele acţiunilor
d e luptă. Nivelul tactic dispune de cele mai numeroase şi mai diver
� i ficate procedee de luptă.

5.2. Forme şi procedee de acţiune de bază şi derh·ate, cazuri speciale
Forme de acţiune şi de contraacţiune (lovitura şi parada).
Forme de bază şl derivate. Criterii de alegere a formelor şl
procedeelor de luptă. Cazuri speciale. Lupta armată ca sumA
a tuturor formelor �i procedeelor de acţiune. Priorităţi.
Perspective

Formele şi procedeele acţiunilor de luptă reprezintă o categorie
istorică. In decursul timpului conţinutul formelor şi procedeelor d e
luptă a cunoscut permanente schimbări, datorită evoluţiei condi
ţiilor social-politice şi a mijloacelor tehnice de luptă care au dus la
apariţia succesivă a unor fizionomii noi ale înfruntărilor dintre be
l i g e ra nţi.
Şi d i n acest punct de vedere fiecare război şi-a adus propria
contribuţie l a îmbogăţirea conţinutului formelor de luptă şi l a apa
riţia unor noi procedee de l uptă. Astfel, războil\.IJl a n tio tom an din
1 8 77-1878, ca şi celelalte războaie purtate de poporul român şi
armata sa pentru cucerirea ş i apărarea dreptului la existenţă inde
penden tă şi suverană, a constitruit sursa unor n ume roase contribuţii
ale gîndirii şi p rac t icii militare româneşti la dezvoltarea teoriei şi
artei militare. Acest război a scos în evidenţă necesitatea abandonării
dispozitivelor tactice masate, geometrice, care erau foarte vulne
rabile în faţa armamentului automat şi înlocuirea lor prin dispozi8 General-maior Ion Şuţ«, Elemente el e tactică, Editura M i l i tară, Bucu
reş t i , 1972, p . 27.
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tive de atac dispersate, neregulate. S-a adoptat şi procedeul atlacullui
prin salturi, combinînd focul cu mişcarea. Totodată s-a desprins
necesitatea ca comandanţii să nu mai meargă la atac în faţa sub
unităţilor lor, ci să se deplaseze în mijloaul dispozitivului de atac.
de unde puteau conduce mai bine lupta şi erau mai puţin exop�i
focului inamic. Pentru adăposti0rea oamenilor s-a introdus în înzes
trarea ostaşilor lopata individuailă cu ajutorul căreia se pot săpa pe
timpUJl. luptei Iocaşe individuale. In acest război s-a pus pentru prima
dată necesitatea cooperării între acţiunile infanteriei şi fooul arti
leriei 9.
ln contextul acestor exemplificări se poate a[·ăta că, de la bătă
fia generală care urmărea scopuri decisive, sau de la seria de bă·tălii
care urmăreau scopuri parţiale, s-a ajuns în primul război mondiail
Ia l upta îndelungată pe poziţii şi la nimicirea succesivă a adversa
rului, combinînd acţiunile poziţionale ou cele ofensi1ve de mare an
vergură.
Cel de-al doilea război mondial a pus în lumină procedeul înde
plinidi scopurilor strategice printr-o succesiune de lupte şi operaţii
ofensive şi de apărare, duse simultan sau succesiv. Operaţiile stra
tegice combinau loviturile convergente şi exploatarea rapidă a suc
cesului în adîncim e şi spre flancuri ou lovi.turi•le masate din aer,
dinspre m are şi cu cele executate cu trupe de desant aerian. Se
folosea în mod frecvent combinarea simultană şi alternarea succesivă
a mai multor procedee de neutraliza•re şi nimicire a inamicului, ceea
ce a im.primat războiuJui condiţii de desfăşurare extrem de variate.
Concomttent cu operaţiile trupelor de uscat şi cu lovLturile aeriene,
un rol important 1-Jau avut IoviturHe executate de partizani şi d e
formaţiunile d e rezistenţă, în m o d independent sau corel1at c u acţiu
niJe forţelor anmate.
Războaiele desfăşurate în perioada postbelică, în care s-<au folo
sit o bună pal'te din mijloacele moderne de luptă, iau determinat
apariţia unor noi particularităţi

în conţinutul fo�melor şi proce

deelor de luptă.
A devenit reală posibilitatea pe care o au st·atele care posedă
arsenale uriaşe nucleare de a nimici şi neutraliza rapid şi concomi
tent potenţialuil economic şi militar al statului advers pe toată adîn
cimea teritoriului acestuia, prin executarea unor lovituri de maximă
intensi·tate chiiar de la începutul războiului.
9 General-maior (r) dr. I. Cupşa, Contribuţia campaniei din 1871-1878
la progresul gîndirii şi practicii militare româneşti, ziarul „Apărarea patriei",
nr. 18, miercuri 4 mai 1977.
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In noile condiţii, în strategia unor ţări mici şi mijlocii care au
suportat lovitura unor agresori puternici s-au manifestat camcte
ristici proprii în formele şi procedeele de ducere a războiului de apă
rare. Concludente în acest sens sînt cîteva din învăţămintele oe s-au
desprins din războiul de eliberare dus de poporul vietnamez 10• Ex
perienţa acestui război a evidenţiat că la acţiunHe de şoc ale agreso
rului nu este inddcat şi de multe ori nici posibil să se răspundă prin
lovituri de aceeaşi amploare, ci prink-o suită de bătălii şi lupte de
mică anvergJUră, menite să-l împiedice pe inamic să-şi realizeze sco
purile, să-l oblige pe acesta să se angajeze într-un război de lungă
durată. Strategia apărării nu a urmări t să obţină succesul prin una
sau cîteva operaţii decisive, ci prin epuizarea forţelor inamicului ca
urmare a unui şir de acţiuni desfăşurate continuu, într-un timp
îndelungat, „generalizarea luptei" din punct de vedere spaţial şi
tempornl pînă 1a obţinerea victoriei.
In acest context revine în atenţie experienţa de secole a poporu
lui român în lupta sa împotriva invadatorilor, pentru înlăturarea
dominaţiei străine, în care s-au utilizat pe scară largă forme şi pro
cedee de acţiune originale şi eficiente, proprii diferitelor condiţii şi
etape istorice în care s-a dus această luptă.
Pe baza experienţei trecutului se poate estima că un război al
S:ntregului popor va genera la rîndul său forme şi procedee de ac
ţiune specifice. De pildă, în funcţie de etapele previzibile de desfă
şurare ale războiului se impun ca necesare procedeele de temporizare
� acţiunilor grupărilor de şoc ale inamicului, erodarea progresivă a
acestora prin lovituri simultan e şi succesive de amploare diferită,
pe front şi în spatele frontuJui, combinarea lovitrurHor de front cu
cele executate în spate.
•

Fiind un proces unic, la care participă două părţi, legile obiec
tive ale luptei armate îşi au valabilitate pentru ambii adversari.
Engels remarca pe bună dreptate că „opemţiile miilitare / .. / nu mai
sînt supuse dorinţelor şi planurilor diplomaţilor, ci unor legi proprii
care nu pot fi încăkate fără a pune în primejdie întireaga expe�
diţie" 11•
.

10 G uerilă, rezistenţă, război popular, Editura Militară, Bucureşti, 1973,
p. 246-251.
11 K . Marx, F. Engels, Opere, voi. 10, Editura politică, Bucureşti, 1961,
p. 3.
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Războiul este o împletire de acţiuni şi contraacţiuni reciproce,
care se repetă mereu dar de fiecare dată într-un mod diferit, fiecare
parte străduindu-se să cîştige avantaje, să provoace maximum de
pierderi adversarului. Din acest punct de vedere orice luptă nu tre
buie privită unilateral, numai prin prisma scopwilor şi posibilităţi
lor proprii, ci trebuie avute permanent în vedere efectele acţiunilor
adversarului asupra noastră, pentru a fi în măsură să le pre\·enim
�au să le anihilăm.
După cum se arăta anterior, fiecare formă de l uptă exprimă în
esenţă o anumită atitudine faţă de adversar. Analizate din punctul
de vedere al atitudinii celor două părţi antagoniste angajate în con
flict, vom constata că apariţia şi ernluţia formelor de !ruptă au fost
determinate de una di ntre legităţile care a dominat întreaga istorie
militară a războiului, anume cea a acţiunii şi reacţiunii. Dinamica
acestei legităţi a determinat ca orice formă de acţiune să genereze
o formă de răspuns, de ripostă, de contra.acţiune, de combatere a
o.cţiunii

preconizată sau desfăşurată de unul dintre adversari. In

o.cest fel l upta se manifestă ca o unitate a două laturi opuse, con
trarii, atît conceptual cit şi ca materializare şi finalizare. Referin
du-se la aceasta, Engels arăta că „/ . . . / totdeauna un.a din părţi tre
buie în mod obligatoriu să î nceapă cu acţiuni ofensive, iar cealaltă
e:u acţiuni de apărare " 1 2.
Aceasta este de fapt geneza perfecţionării continue a unor

pluri de forme

cu

ale luptei armate de tip acţiune (lovitura) - contra.

acţiune (pararea loviturii), cum sint ofensiva-defensiv,a, retragerea.
urmărirea, lupta desantului aerian (maritim) - lupta antidesant etc.
care se presupun reciproc.
Formele de acţiune (de lovi!·e) au un caracter ofensiv, în timp
ce formele de contra.acţiune 13 (de reacţie) au un caracter prepon
derent defensiv (aici nu se includ ripostele ofensive ale apărării,
anumite forme de lovire a inamicului executate în cadrul luptei îm
potriva mijloacelor de nimicire în masă, în cadrul luptei radioelec
tronice ş.a., care au un caracter ofensiv).
Intrucît ofensiva şi defensiva (apărarea) sînt cele două atitudini
fundamentale care animă pe unul sau altul dintre beligeranţi, se
consideră că acestea sînt
damentale)

formele de acţiune de luptă de bază
în timp ce toate celelalte sînt derivate.

(fun

1 2 F. Engels, Opere militare alese, voi.
1, Editura M ili tară, Bucureşti,
1962, p. 358.
1 3 In înţelesul larg, fiind tot acţiuni (de răspuns), pentru a simplifica
exprimarea le vom îngloba în conceptul general de formă de acţiune.
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Găsindu-se în cadrul aceluiaşi cuplu acţionai, ele sînt simultan
una fără cealaltă rămînînd fără sens.
In acelaşi timp ele se implică reciproc şi sint de neseparat. Avem
i n ,-edere că fiecare formă de luptă, indiferent de caracterul său
global (ofensiv sau defensiv) inolude două scopuri şi ca urmare două
acţiuni principale, de neseparat : nimicirea inamicului, care se rea
l izează prin procedee de luptă ofensive ; apărarea (conservarea, pro
tecţia) forţelor proprii, care se realizează, de regulă, .prin procedee
de luptă defensive. In fiecare dintre cele două forme de acţiune de
bază sînt preponderente unul sau altul dintre aceste două scopuri,
iar această preponderenţă defineşte însăşi forma de acţiune respec
tiYă. Ca urmare, caracterul complex al oricărei lupte nu poate fi
î nţeles în mod just decît prin integrarea organică a celor două
forme de acţiune de luptă de bază (fundamentale).
Analiza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor celor două
forme de acţiuni militare de hază a generat în teoria şi practica mili
tară o discuţie asupm priorităţii uneia sau alteia dintre ele.
Este evident că superioritatea în forţe şi mijloace reprezintă
baza materială a ofensivei, în timp ce apărarea mizează în special
pe economia forţelor, pe valoarea factorilor spaţlU, ump, foc şi ba
raje.
şi

forme complementare,

Fiecare dintre cele două forme de luptă de bază îşi are propriile
m·antaje şi dezavantaj e. In timp ce ofensiva mizează în principal pe
super1oritatea în forţe şi mij loace şi pe iniţiativă, defensiva poate
găsi resurse nelimitate atit în domeniul conoepţiei cit şi în cel al
acţiunii, domenii în care condiţiile de confruntare ale adversarilor
sînt egale.
Rezultă că succesul în luptă şi operaţie nu va fi asigurat în mod
automat prin adoptarea uneia saJU alteia dintre formele de luptă.
Ceea ce dete.rmină ca balanţa succesului să încline de o parte sau
de alta este modul în care comandanţii, statele majore, trupele şi
formaţiunile înarmate ale populaţiei ştiu să folosească la maximum
arnntajele formei de luptă adoptate, să-i anihileze dezavantajele, să
pareze ceea ce pentr'u adversar constituie avantaj ş i să exploateze cu
abilitate dificultăţile pe care acesta le intîmpină.
In acest context, este evident că nu numai formele de acţiune
cu caracter ofensiv pot duce la obţinerea succesului în lupta 1armată.
ln condiţii favorabile, formele de acţiune cu caracter defensi\· se
pot dovedi a fi deosebit de eficiente, capabile să anihileze avantajele
iniţi ale obţinute de adversar, să creeze condiţii pentru preluarea
iniţiativei, pentru schimbarea raportului de forţe şi pentru a putea
folosi în final noi forme şi procedee de acţiune care să ducă la ob
ţinerea victoriei.
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Avînd la bază considerentele de mai sus, în doctrina noastră
militară, în mod firesc, nu se mai acordă preconceput prioritate unei
anumite forme de acţiune militară.
Ca urmare, ofensiv,a nu este concepută ca formă principa,[ă de
acţiune şi apărarea ca formă secundară, sau invers.
Avînd în vedere caPacterul unitar al luptei arma.te, atit ofen
siva cit şi apărarea, ca şi celelalte forme de luptă, derivate, sau
cazurile speciale - indiferent de nivelul la care se situează - sînt
forme de acţiune cărora li se acordă toată atenţia. In funcţie de
particula1;tăţile situaţiei,

într-un anumit loc şi moment se poate

recurge la una sau alta dintre formele de acţiune. ln aoel spaţiu şi
1 imp, forma de luptă aleasă va fi principală pentru cei care o exe
cută. De pildă, în prima etapă a războiului, la nivel stat:al apărarea
strategică va fi forma principală de acţiuni mmtare. Dar pentru
acele unităţi sau mari unităţi care execută ripGSte ofensive, sau chiar
acţiuni ofensive pe unele direcţii, forma principală de acţiune rn fi
o fensiva. Tot aşa, în etapa eliberării întregului teritoriu forma prin
cipală de ducere a războiului va fi ofensiva strategică, în timp ce, pe
unele direcţii, anumite grupări proprii de forţe vor duce o apărare
îndîrjită. Pentru aceste trupe, în locul şi timpul respectiv apărarea
va fi forma principală de luptă.
In lumina reconsiderării importanţei pe care o are apărarea, se
impune revederea unor aprecieri care se fac la adresa acestei forme
de luptă. Ne referim la faptul că, atunci cirul se vorbeşte de apă
rare, acesteia i se asociază uneori caracterul impus şi temporar. Ţi
nînd seama de modul probabil în care s-ar desfăşura războiul de
apărare este de aşteptat ca la începutul agresiunii apărarea să fie un
act conceput deliberat, impus de situaţie ca unic posibhl, dar, bine
înţeles, nedorit. In această fază, caracterul impus al aipă·răirii trebuie
însă asociat şi cu cel „necesar", deoarece numai printr-o apărare
strategică se poate uza inamicuJ şi se pot crea condiţii pentru schim

barea raportului de forţe, se poate cuceri iniţiativa şi trece la alte
modalităţi de ducere a războiului. Totuşi, considerăm necesară su

blinierea ideii că, spre deoo ebire de alte tipuri de războaie, în răz
boiul întregului popor, prin î nsuşi caracterul şi esenţa care îl de
semnează ca pe un război de apărare împotriva unei agresiuni, for
mele şi procedeele de luptă defensive

capătă

o dimensiune majoră.

Fără o apărare reuşită care să anihileze efectele iniţiale ale ag,re
siunii nu se pot crea condiţii favorabile pentru .trecerea la acţiuni
ofensive de amploare.
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In ce priveşte caracterul temporar, aces1la nu poate fi atribuit
numai apărării. Toate formele luptei armate sînt temporare deoarece
ele se desfăşoară în ii.imite de timp rel:ativ reduse�
Cele de mai sus demonstrează că nu ar fi raţional să se anga
j eze Yreun dialog pe tema „ofensivă sau defensivă", ci, să se por
m�ască de la recW1ooşterea necesităţii cunoaşterii şi folosirii în egală
măsură, în funcţie de necesităţi, atît a ofensivei cit şi a defensi1vei.
Ofensiva şi defensiva ca forme de bază (fundamentale) ale lup
tei armate, prin conţinutJul lor reflectă oaracterul, amploarea şi
complexitatea acţiunilor în războiul modern. Cunoscîndu-le, se pot
înţelege şi folosi cu maximă eficienţă atît formele derivate ale apă1·ării (retragerea, lupta în încercuire etc.), cit şi formele derivate ale
ofensivei (lupta de întîlnire, urmărirea, aoţiunile desantului aerian).
Formele de luptă derivate din apărare sau din ofensivă păstrează
caracteristicile de bază ale formelor de luptă din care derivă.
Incadrîndu-se în categoria acţiunHor de aceJ.aşi gen - atitudinea
pri01itară (ofensivă, defensivă) şi scopul general îşi menţin valabi
litatea -, formele de luptă dedvate, deşi au elemente comune în
pregătire şi execuţie cu forma de luptă de bază, au totuşi şi elemente
caracteristice specifice. Dintre acestea cel mai important criteriu de
diferenţiere îl constituie procedeul (procedeele) adoptat pentiu înde
plinirea misiunii. De pildă, în retragere, în cadrul atitudinii priori
tare defensive, se adoptă ca procedeu principal de luptă sustragerea
succesi\'ă a majorităţii forţelor şi mij loacelor proprii de sub lovitu
rile puternice ale inamicului, în timp ce numai o mică parte din
forţe (elementele de siguranţă) duc lupta de apărare prin procedee
obişnuite. Dispozitivrul forţelor care se retrag se realizează prin pro
cedeul încolonării.
Jn retragere capătă pondere mai mare procedeele care asigură
conservarea forţelor proprii şi trec pe un plan secundar cele care
asigură menţinerea cu fermitate a unor raioane sau poziţii, execu
tarea unor contraatacuri organizate din timp. Pe timpul retragerii ,
concomitent cu aceste procedee specifice se folosesc şi cele caracte
ristice apărării ca formă de luptă de bază (apărarea unor obiectiive
timp mai îndelungat, riposte ofensive).
Şi în cadriul formelor de luptă derivate din ofensivă apar pre
zente atît caracteristicile formei de luptă de bază, cit şi cele speci
fice. Să luăm ca exemplu acţiunea desantului aerian. In acest oaz
se remarcă că după debarcare şi adunare în spatele dispozitivului
inamic, o parte din forţele desantului se destină pentlru apărarea
flancurilor şi spatelui forţelor destinate să execute ofensiva asupra
obiectivului inamic planificat. At:icul proprtu-zis se exet:ută, de re
gulă, fără sprijinul de foc al forţelor principale care atacă de front
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şi fără a beneficia de joncţi uni sau flancuri asigumte. După cuceri rea
obiectivului stabilit se trece, de regulă, la apărare, iar la ajungerea
trupelor care atacă de front, desantul se regrupează în vederea înde
plinirii a.Itor misiun i . Deci, şi în acest caz, atitudinea ofensh·ă a
desantuJui aerian se materializează prin procedee de 1 uptă diferite
de cele folosite de trupe in forma de luptă de bază (acţiune desfă
şurată într-o fîşie de ofensivă, pe un front determinat, cu m i siuni
de luptă ce se îndeplinesc succesiv, în coope.rare cu vecinii).
Ca şi formele de l u ptă de bază, formele de luptă derivate se pot
executa în condiţi i speciale de teren, timp şi anotimp.
Orice formă de l uptă (de bază sau derivată) se execută în con
diţii specifice ale situaţiei, care imprimă luptelor o pronunţată notă
particulară.
Cele mai caracteristice condiţii ale situaţiei, care particulari
zează lupta ofensivă sau de apărare pot fi : situaţia inamicului (felul
mijloacelor de care dispune, cant itatea forţelor şi mijloacelor, posi
bilităţile lui de acţiune), situaţia trupelor proprii (nu dispun de re
zerve şi au pierderi mari, în zonă se găsesc numer01ase formaţiuni
populare de apărare), terenul (munţii, pădmile, cursurile de apă,
delta, litomlul, platformele de hidroamelioraţii, localităţile, zonele
cu distrugeri şi incendii, zone infectate), timpul (noaptea, lung, sufi
cient, scurt), anotimpul şi starea vremii (iarnă, dezgheţ, inundaţii,
precipitaţii abundente, condiţii meteorologice grele).
Orice formă de acţiune de bază sau derivată care se duce în
una sau mai multe condiţii diferite de cele consideiraite a fi normale
capătă denumirea de caz special, sau de luptă dusă în condiţii spe
ciale. In general, întrucît inamicul nu-şi poate m anifesta deplin
superioritatea în condiţii de timp şi teren gre,l e, folosirea acestor
condiţii specia,l e de trupele proprii es.t e una din căi,le de a compensa
insuficienţa forţelor şi mijloacelor şi de a obţine victori a împotrirn
inamicului.

Toate acţiunile desfăşurate în cazuri speciale se pregătesc şi se
m aterializează respectînd normele generale a,l e formei de luptă de
bază (respectiv, ofensiva pe timp de noapte - pe ceJe ale ofensi
ni -, apărarea pe un curs de apă
pe cele ale apără1rii - ş.a.m.d.),
l a care se adaugă elementele partioolare determinate de situaţia
concretă. Din acest punct de vedere cazuJ speciail se află într-un
raport de subordonare faţă de forma de luptă de bază şi se pregă
teşte şi desfăşoa,ră în concordanţă cu principiile şi reguli l e generale
ale acesteia.
-

Intre cazurile speciale de acelaşi gen există, de asemenea, mo
dalităţi general valabile de organizare şi execuţie, dar şi particula
rităţi care impun rezolvări proprii în

funcţie de situaţia
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concretă .

In acest sens se impune diri nou remarc a generală subliniată ante
rior - că în război nici o luptă nu seamănă cu alta, că fiecare luptă
este un caz concret, care solicită soluţii şi rezolvări originale, con
crete. „La război nu există decît cazuri particul1are ; totul este deose
bit, nimic nu se repetă / ./ Pe acelaşi teren, in aceleaşi circumstanţe
de timp şi de loc va trebui să se procedeze în mod diferit" 14.
In ce priveşte nivelul acţiunii, factocii care particularizează for
mele de luptă îşi exercită influen\a în mod diferit. Astfel, terenul,
timpul şi anotimpul influenţează puternic acţiunile tactice şi doar
parţial (unele din ele, ca de pildă iarna sau terenul muntos) acţiu
nile din domeniul operativ. Luînd însă în considerare importanţa
acţiunilor tactice (de exemplu, me'1ţinerea indelungată în condiţii
grele a unor trecători, respin;:;erea acţiunilor întreprinse de desantul
maritim şi aerian al inamicului pe litoral etc.), se poate face remarca
că prin intermediul lor aceste condiţii îşi extind influenţa şi asupra
domeniului operativ., De pildă, dacă în ansamblul operativ o parte
din forţe �cţionează în munţi, pe plan tactic influenţa zonei mun
toac:e va imprima particula-rităţi asupra luptei duse de forţele care
acţionează în această zonă. Dar, în acelaşt Ump, aceste particularităţi
îşi vor extinde influenţa şi asupra domeniului operativ, în special
în ce priveş te ritmul de ansamblu al acţlunii, durata, manevra, con
ducerea ş.a.m.d.
Munţii, pădurH.e, localităţile, cursurile de apă, reprezentînd
obstacole puternice, este de aşteptat să fie ocolite de inamicul aflat
in ofensivă, care va încerca să le cucerească prin manevre inclusiv
pe \·erticală, pe calea aerului. Totodată, în aceste zone este posibilă
apărarea obiectivelor timp îndelungat şi cu succese evidente folo
sind forţe mai mici. Desigur, nu obstacolul în sine poate genera suc
cesul, ci calitatea actului de concepţie care trebuie să combine acţiu
nea trupelor cu valoarea obstacolului, precum şi măiestria şi vitejia
luptătorilor pe timpul îndeplinirii misiunii.
Da� aceste zone de obstacole se vor găsi la flancurile sau în
spatel e grupării inamiouJ.ui pătruns, ele pot constitui o amenin�are
permanentă pentru acesta, obligîndu-1 să folosească forţe suplimen
tare pentru cucerirea sau blocarea lor în vederea realizării siguran
ţei trupelor sale. ln acelaşi timp, aceste zone pot constitui baze de
plecare pentru executarea unor lovituri convergente în vederea
încercuirii şi nimicitii forţelor agresorului, oferind şi posibilităţi
favorabile pentru lupta la încercuire şi pentru acţiunile rezistenţei
armate.
..

14

F. Foch, op. cit., p. 37, 38.
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In cazul dnd aceste obstacole au fost ocupate de inamic, o parte
din forţele proprii au poslbHitatea de a rămine ascunse în interio
rul lor, de a organiza o puternică rezistenţă împotriva inamiculuj ,
a-i aplica lovituri sistematice ln puncteJe sale vulnerabiile şi în co
operare cu populaţia din zonă şi cu loNiturile executate din exterior
să le recucerească sau să-şi exercite controlul permanent asupra zo
nelor respective. In condiţiile citate, luptele declanşate prin sur
prindere, pe timp de noapte şi în condiţii meteorologice g,rele îl vor
dezavantaja pe agresor, deoarece acesta nu va avea posibilitatea să-şi
întrebuinţeze eficient mljloaceJe principale de luptă, în special tancu
rile şi aviaţia.
Consideraţiile de mai sus s�nt de natură să reliefeze o dată mai
mult că lupta armată este un proces unitar şi complex compus din
două forme de luptă de bază şi cîteva forme de luptă derivate, duse
într-o multitudine de condiţii speciale (ca:mri speciale), fiecare din
tre acestea dispunînd de procedee comune sau proprii de acţiune.
Pornindu-se de la această unitate, doctrina noastră militară pro
movează orientarea spre studierea, însuşirea şi folosirea, potrivit
condiţiilor concrete ale situaţiei de luptă, a întregii game de forme
şi procedee de luptă, atît a celor cu caracter ofensiv, defensiv sau
derivate din ele, cit şi a acţiunilor desfăşurate în condiţii specictle,
fie pe fronturi constituite, fie în spaţii fără fronturi, în zone izolate,
atît a procedeelor de luptă tradiţionale - după regulile şi normele
obişnuite - cît şi a celor aşa-zis neconvenţionale, în special cele
ale rezistenţei armate, a celor prevăzute sau izvorite ad-hoc din
inspiraţia comandamentelor, trupelor şi a forţelor populare.
Treceres rapidă şi ,prin
alta, alternarea procedeelor
de forma de luptă adoptaită
cienţă actllllu i de concepţie

surprindere de la o formă de luptă 1a
ofensive cu celle defensive, indiferent
sînt indici care conforă calitate şi efi
şi de execuţie în lupta armată.

Pe baza corelaţiei existente între diferitele oupluri ale forme
lor de luptă se poate conchide că fiecare formă nouă de acţiune va
genera intr-un timp scurt reacţii proprii, modalităţi specifice de
răspuns pentru a anihii!Ja acţiunea adversă şi a răsturna echilibrul
potenţial sau înfăptuit, care_,l favorizează pe inamic şi a-l trans
forma într-un dezechHibru care îl dezavantajează, deoarece orice
dezechiHbru în balanţia. forţelor care se înfruntă înseamnă de fapt
victoria (succesul) pentru o parte şi infringerea (insuccesul) pen
tru paI">tea adversă.
Pe această relaţie de tip acţiona! se bazează tendinţa de a fo
losi forme şi procedee noi care să-l surprindă pe adversar nepre
gătit (în sensul de a nu avea pregătite mij:loace, reguli şi norme
de acţiune de răsiPuns). Aceasta conSltituie una dintre condiţiile de
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bază pentriu ni1mcirea inamiculuri , pentru rea:lizarea surprinderii la
diferite nivele şi pentru a obţine succesul.
ln acest cadru, o deosebită importanţă are anticiparea forme
lor !li procedeelor de acţiune posibile a fi folosite de adversar şi
pregătirea din anii de .pace a eventualelor acţiuni de răspuns în
vederea contracarării acestora. In această viziune prospectivă verit abilă competiţie a inteligenţelor - apare în mod evident cî,t de
dăunătoare pot fi rutina, şablonismu�, aplicarea schematică a dife
ritelor fortme şi procedee în limita cunoştinţelor oferite de războa
i e'le din trecut, fără a modeda şi dezvoHa aceste cunoştinţe în mod
original, novator. în funcţie de felul în care se prefigurează even
tual un confiliot armat viitor.
lmbunătăţkea formelor şi procedeefor de ofensivă generează
o reacţie corespunzătoare pentru cell e de apăra·re . Dacă ofensiva
urmăreşte să-şi mărească posibilităţile de nimicire şi de neutrali
zare într-un timp mai scU!l't, apărarea tinde să-şi intensifice posibi
l i tăţi1e de rezistenţă, de .proteoţie, de creştere a eficienţei focului,
barajelor şi loviturilor aplicate adversarU!lui. Procesu[ nu se des
făşoară în mod sitihinic, suib influenţa unor împrejurări aleatorii,
ci în conc01rdanţă ou cerinţele principii-lor h.liptei armate. La baza
acest ei într�eri stă tendinţa de a foilosi cu cel mai mare randa
ment ofensiva sau apărarea, rehimbînd cu abiiHtate procedeele ac
ţi uni lor de luptă.
Războiul întregllll ui popor creează condiţii favora'bHe pentru
folosirea unor fornn e şi procedee de acţiune foame eficace, care
pun în vaJloare rapiditatea acţiunii, surprinderea, cunoaşterea per
fectă a pa11ticularită>ţilor geoclimatice, calităţHe luptătorilor, pro
prietăţile mijloacelor de luptă, pentru oombina�ea judicioasă a for
melor şi procedeelor de luptă specific militare rcu cede a�e rezistenţei
populare.
Alegerea formelor şi procedee[or de acţiune presupW1e o ac
ti dtate selectivă, pe baza unor criterii obiective, intre care se în
scriu cunoaşterea avantajelor şi dezavantaj elor fliecărei forme şi
procedeu de 11..1tă,
1p
a condiţiilor în care se desfăşoară şi a scopuri
lor ce se Ull'măresc .Prin lupta res.peotivă.
Totodată, alegerea formei şi procedeelor luptei armate sînt con
diţionate de un sistem complex de factori dintre care într-un prim
plan se afirmă caracteriul şi esenţia acţrl.uniilor inamicului, raportul
de forţe general şi rloca:l, mijloacele de luptă şi posibilităţile aces
tora. factorul geoclimaitic, nece1>ifotea unor acţiuni eficiente.
Din an1ailiza acestor factod - ale căror cerinţe se vor mani
festa de cele mai mu:He ori. în mod contradiotoriu - vor trebui se
lecţionate acele elemente care, în mod majoritar, conduc către
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forma de luptă care în situaţia dată oferă cele mai multe avantaje
şi că.tre acele procedee care se impun ca cele mai eficiente şi mai
adaptabile la situaţie. Intrucît aceşti faotori nu exercită în fiecare
situaţie o influenţă egală asupra alegerii for.m ei şi .procedeelor de
luptă este important a discerne care sînt elementele situaţiei care,
în cazul dat, pot avea un rol hotărîtor. Uneori foc.torul geospaţial
poate determina o anumită atitudine (de exemplu, pe viscol şi
zăpadă mare nu se poate executa, de regulă, o ofensivă în forţă),
alteori paportul de forţe net dezavantajos poate im.pune adoptarea
unor forme şi procedee defensive.
Oricare ar fi. însă ponderea unuia sau aHuia dintre faotorii care
influenţează alegerea formei şi procedeelor de acţiune această se
l ecţie trebuie reailizată întotdeauna pe baza criteriului obţinerii unei
eficienţe maxime în luptă.
Eficienţa acţiunii militare poate fi definită ca un raport între
scopurile propuse în luptă (operaţie), cantitatea, intensitatea folo
sirii şi eforturi1le depuse de forţele şi mijloaceJe proprii, pe de o
parte, şi rezultatele obţinute faţă de scopurile planificate,

pe de

a·liă parte.
Formele ş i prncedee-le alese sînt cu atît mai eficiente cu cit,
în condiţiile date. se pot obţine rezuiltate mai mari (nimicirea sau
neutralizarea inamicului, împiedicarea lui de a-şi ată.nge scopurile
fixate sau ob'liga·rea acestuia de a duce acţiuni ineficiente), cu
eforturi proprii m ai reduse (forţe şi mijfoace mai puţine, pierderi
mai mici, uzură şi con�um minim de energie, durata acţiuni1lor mai
scurtă).
Pentru realizarea acestui deziderat este necesar să se evite
ceea ce numim de obicei „schematism", „r1utină", care sînt potriv
nice spirituh1i de creativitate. Condiţii[e răZJboiu[ui întregului popor
impun ca din multitudinea de posibilităţi să fie alese acele forme
şi procedee care să-l sur.prindă pe inamic, să-i pună în „di'le.mă".
Aceasta se poate realiza şi prin feluB. în care se acţionează într-1un
moment şi loc ales, prin folosirea unor .procedee de luptă necunos
cute de ag·resor sau 11a care acesta nru poate răspunde. Nu este obli
gatoriu ca totdeauna inamicul să nu cunoască modUJJ. nostru de ac
ţiune, oi uneori va fi suficient ca eil să-[ cunoască prea tîrziu şi în
acest fel să nu poată reacţiona oportun şi eficace.
Cunoaşterea p ermanentă a modului de acţiune al inamicului,
schimbarea şi alternarea formelor şi procedeelor de acţiune, sau
chiar repetarea lor în condiţii varJate

.pot asigura

o eficienţă sporită

acţiunilor militare desfăşurate la toate nivelele.
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5.3 Forme şi procedee de acţiune
cu caracter defensiv
Caracteristici. Sistemul apărării . Forme de luptă derivate.
Manevra. Acţiunile specifice formaţiunilor populare de apă
rare şi de rezistenţă

Formele luptei armate cu caracter defensiv sînt apărarea, ca

.formă ele luptă ele bază, .formele derivate ale acesteia (lupta în î n 
c·ercuire şi

relragerea. Totodată există numeroase elemente care
determină ca la un anumit nivel şi într-un anumit stadiu lupta anti
des a n t şi ambuscada să poată fi luate în considerare ca forme de
r i va te a le apă r ă rii) şi cawrile speciale ale apărării (apărarea orga
n izată în grabă, apărarea în munţi, pe cursuri de apă, în loca'lităţi,
pe litoral ş.a.).
Procedeele t actice (operath-e) mai frecvente de organizare a
apărării sint : apărarea pe poziţie sau apărarea manevrieră, cu for
ţele principale la contact sau î n adîncime, în contact, sau în afara
contactului cu inamicul. I n literatura mi1itară în mod frecvent apă
rarea pe pozi ţ i e şi a părnrea manevrie•ră sînt apreciate ca fiind forme
ale apărări i . Pe baza argumentelor eJGpuse anterior considerăm că
ar fi mai i n d i cat ca acestea să fie i nduse în cadrul procedeelor tac
tice (operative), deoarece elemente·le fundamentale care le definesc
sînt asemănătoare.
Avînd în v ede re schema-model a luptei armate prezentată an
terior ( 5 . 1 ) , conţinutul indicatori:lor care definesc lupta (operaţia) de
apărare capătă note specifice de particu1ariziare, în care se însc:riu
toate acţiunile de tip defensiv (de bază, forme derivate, cazuri
speciale). Acest conţi nut s i ntetizat se poate înscrie în limitele ge
nerale specificate mai jos :
1 . Condiţiile (elementele) situaţiei

:

a. Cazuri•le în oare se adoptă apărarea : la nivel strategic, în
speciail în pri ma etapă a războiuiui şi în faza lui finailă, după eli
berarea teritoriului, în scopu:!. respingerii unor noi acte de agre
siune. La nivelele operativ şi tactic pe toată durata războiului, fie
s ub presiunea forţelor superioa.re ale inamicului, fi e pentru a
realiza economia de forţe pe unele direcţii .
b. Nat11ra acţiunHor inamicului : inamicul deţine un mport
de forţe oare îi e5te (net) farvorabi1l, execută puternice acţiuni ofen
sive, combinate cu acţiunile desantu[ui aerian şi maritim, dispune
de nume.roase rezerve la toate niveie'1e.
c. Forţele proprii

se găsesc

din

punct

de

vedere

cantitativ

într-un raport de forţe dezavantajos. Disponibilităţile de forţe şi
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mij loace (forţe armate) de pe direcţiile de ofensivă ale inamicului
sînt limitate. Existenţa unor numeroase forţe populare în zonă per
mite echilibnarea raportului de forţe şi .creează condiţii pentru opri
rea ofensivei inamii.cului.
d . Terenul, timpUJl şi anotimpul avantajează forţele proprii şi
deza\·antaj ează desfăşurarea grupărilor de focţe ale inamicu'lui.
e. Eventuale alte elemente care sînt specifice pentru acţiunea
respectivă şi motivează trecerea la apărare.
2. Scopurile apărării �zează menţinerea uno·r aliniamente şi
obiective importante, resipingerea grupărNor de ofensivă ale inami
cu'l ui, temporiza.rea ritmului de ofensivă al aces•tui·a, blocarea de
santului aerian. Durata de tiimp în care se prevede reailizarea aces
tor scopurii este suboroonată necesităţii de a-Q 1mpiedica pe inamic
să-şi reailizeze în ritm rapid scopurHe ofensivei şi, în finai, să în
frîngă ofensiva acestuia.

3. Procedee de luptă domnii.ante : înfrîngerea ofensivei inami
cului prin menţinerea unui aliniament (obiectiv) printr-o apărare
pe poziţie, prin uzarea forţe.lor lui principale printr-o apărare ma
nevrieră (spaţia.!lă) sau printr-o apărare organizată ou forţele prin
cipale în aidîncime, susrtragerea forţefor proprii de sub loviturile
puternice ale ag·resoru1ui, Silălbirea succesivă a grupă:rii principaile
de forţe a inamicu[ui, limitarea pătrun'derii inamicului pe unelle
dkecţii şi nimicirea inamicului pătmns pe altele prin riposte ofen
sive.
în operaţia de apărare se folosesc n umeroase procedee ofen
sive care măresc vitalirtatea şi eficienţa apărării. Astfel, ansamblu1l
unei operaţii de apărare oferă un teren e:xitrem de larg eşaloane'lor
tactice de a executa frecvente riposte ofensive (contraatacuri, lo
vituri în faţa limitei dinainte a trupe'1or propri�, ambuscade), prin
oare apămarea îşi pune în evidenţă caraicteru'l său activ şi capacita
tea reală de a înf:r:în.ge o importantă grupare de ofensivă. Această
nouă dimensiune a apărării rezultată din spiritul său ofensiv, carac
terizează toate formeiJ.e de acţiune de tip defensiv din războiul în
tregului popor. Ace&te caraoteristici, rezultate din integraTea ofen
siv;ei în defensivă măresc consider1abil posibilităţHe apărării de a
contribui la realizarea scopurJloir strategice ale războiului de apă
rare.
In concepţia miHtară clasică, apărării îi revine

roluJ. nu

atît

de „a cîştiga" ci, mai mult de „a nu pie.rde", aceasta reaHzîndu-se

în principal prin împiedicarea inamicU!lui de a-şi atinge scopurile
propuse. Dar chiar şi acest ro'l, care se realizează prin m�rea ina
micului,

prin

producerea

de

pierderi

importante
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în

personal

şi

mijloace de luptă, prin temporizarea acţiunilor lui şi prin ciştigarea
timpului necesar, poate fi considerat un scop de importanţă esen
ţială în desfăşurarea războiu1ui 15•
!n noile condiţii, a[e războiului popular de apă:rarre, scopw-ile
apărării sînt mult mai nuanţate şi ele vizează, de regullă , zădărni
cirea, oprirea, înfrînge.rea, slăbirea, provocarea de pierderi mari,
respingerea ofensivei inamicului şi menţ;i.ne·rea poziţiilor ocupate.
Aceste scopuri gener.ale ale apărării, care în esenţă urmăresc opri
rea ofensivei agresorului, schimbarea raiportului de for.ţe şi crearea
condiţiilor fm·orabile pentru trecerea uJteirioară la ofensivă, deşi
rămîn rnlabHe pe tot timpllll desfăşurării războiului şi la toate ni
velele pot fi privite şi sub alte aspecte.
In condiţiile actuale nu mai este i ndii cat ca apărarea să fie con
siderată ca o atitudine de aşteptare pasivă a ofensivei inamicului,
ca o înclinare în faţa evenimentelor ci, chiar dacă .agresoru'l dis
pune de un raport de forţe net favorabil, apărarr ea trebuie şi poate
să urmărească, concomitent cu parade�e, executarea propriilor lo
vituri , acesta fiind elementul esenţia!l care imprimă apărădi un
caracter activ şi eficient.
CarncteruJ activ aiL apărării presupune în primul rînd lovirea
agresorului şi nimidrea sistematică, prin riposte ofensive şi prin
foc a unor părţi din dispozitivuiJ. acestuda, în scopu[ schimbării trep
tate a raportului de forţe în ficm,·oarea noasta:-ă şi trecerii la acţiuni
ofensh·e pentru eliberarea te.ritoiriului ocupat de inamic.
Consideraţiile de mai sus pot ridica întirebarea dacă există o
concordanţă deplină între caracterul a:ctiv al apărării şi dezide:m
tele apărării teritori1Ull. u i, menţinerii aliniamentelor, obiectivelor şi
poziţiilor ocupate. Tute evident că în războiul popufar de apămrre

menţinerea poziţiilor (aliniamentelor, obiectivelor) este o condd ţie
de bază pentnu păstrarea teri.torillllui naţional. Odce „cedare" de

teren afectează într-un fel sau altul apărarea ţărrii. Desig1Ur că sub
presiune·a iruarnicului apărarea poate fi pusă în situaţia de a pierde
în urma lupteloir porţiuni din teritoriul încredinţat. Dar aceasta nu
înseamnă că poate fi acceptată o concepţie de cedare preconcepută
a unor porţiuni de teritoriu. Dimpotrivă. Caracterul activ aiL apă
rării presupune folosirea avantajelor teritoriullui pregătit încă din
timp de pace şi amenajat în vederea apărării cMar pe tim;pt.ill lup
tei, în vederea înfrîngerii inamicului. Folosirea la maximum a ob
stacolelor naturale şi avantajelor terenului, pe care se pot amenaja
puternice aliniamente şi poziţii de apărare, combinate cu un sistem
1s

Elemente de strategie militară, loc. cit„ p. 241.
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dezvoltat de baraje şi cu ripostele ofensh·e ale apărării, fac parte
integrant{1 din caracterul activ al apărării .
Formele d e luptă d e tip defensiv nu pot f i limitate l a acţiunile
,.pe linia frontului" ci se vor desfăşura pe spaţii largi ş i adînci, cu
mult dinamism, fermitate şi dîrzenie. Luptele şi operaţiile de apă
rare se ca·racterizează prin economie de forţe şi mij'loace, folosirea
avantajelor terenului, timpuilui şi anotimpului pentru protecţia for
ţelor proprii, prin puterea sporită a focului executat la distanţa
maximă şi folosirea pe scară largă a barajelor şi dis truged�or, prin
tr-o eşalonare adîncă a forţelor apărării.
Existenţa gărzilor patriotice în toate oraşele şi comunele, pe
î nt.reg teritoriul naţiona:l asigură apără1iii o infirastructură perma
nentă la scara întregii ţări, inf'luenţînd fa\·orabil acţiunile trupelor.
prin mărirea densităţii de forţe şi asigumrea unor posibilităţi spo
rite de a executa manevra în condiţii de libertate. Faptui că acestea
pot participa la apărai·ea gamizoaneilor lior de reşedinţă, a locurilor
de muncă şi, împreună cu alte forţe din si1stemul mi'litar, la alte
acţiuni de luptă în spatele dispoziiti'Vului propriu, la care se adaugă
şi acţiunile de rezistenţă din spate'le inamicului, pe.imite să se avan
seze conduzi·a că, prin partkipairea acestor forţe se reaHzează de
fapt apărarea spaţială a întregului teritoriu (a înt.regii zone, fîşii
de acţiune).
Lipsa uneori a unui front continuu şi a unui contur dar al
acestuia, desfăşurarea acţiuniilor pe direcţii, de multe ori depăr
tate şi izo'laite în �paţiu, dispersa•rea şi fracţionarea mai accentuată
a forţelor în g·rupări şi detaşamente cu destinaţii diferite sporesc
considerebH rolul manevrei de foc, de forţe şi de mij loace.
Dezideratul îndeplinirii sco.purifor impune ca apărarea să fie
organizată pe un front şi o adîncime mai maire decît în condiţiile
clasice şi să-şi

concentreze

eforturile

principale

pe

direcţiile

de

ofensivă ale iil'amicuLui. Aceasta nu implică în mod oblig:atoriu dis
punerea forţelor proprii pe axu1 principal de acţiune a agresorului, ci
o dispunere de asemenea natură (inclusiv laterală). incit pe direcţia
principală de acţiune

să poată fi concentrate eforturile de foc, ba

raje, lovke, manevră etc. ale apărării.
Stabilitatea apărării depinde în mare măsură de inducerea în
eroare a ag.resorului asupra direcţiiJor şi zonelor de efort propriu.
fapt care conitiribuie la surprinderea inamicului, la micşorarea pier
derilor proprii şi la spodrea eficienţei apărării. In spkitul acestui
d�zidemt se impune evitarea, pe dt posibil, a angajădi băităliei de
dsive atunci cînd forţele proprii nu se găsesc î n condiţii avanta
joase.
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O ceri nţă a obţinerii succesului în apă.r are o constituie atrage
:·ea şi obligarea agresoru l ui să-şi desfăşoare forţele astfel incit să
fie îndepărtat de la direcţi i le sale iniţiale, ceea ce va asigura exe
cutarea u:1or lo\·ituri proprii mai eficiente, foacţionarea şi mm1c1rea
pe părţi a grupării sal e principale, reducerea mai rapidă a decala
j ului de forţe caire-•l favorizează pe inamic.
Pe toată durata apărăorii o importanţă deosebit ă are menţi
nerea moral u l ui ridicat a1 armatei şi al populaţiei, a voinţei şi ho
tărîrii nestrămutate de a-l învinge . pe agresor.
Una dintre problemele care a susdtat numeroase controverse
a fost generată de disputa care s-a dus asupra aprecierii caracte
rului poziţional sau manevrier al apărării . Mult timp au predo
minat punctele de vedere care se orienrau că-bre cai'aCterul poziţio
n al al apărării . Condiţi ile în care pot H duse luptele de apărare în
cadrul unui război al întregu'l ui popor impun o reved�re a acestor
opţiuni. A tacul prin sm·:p[·indere şi din mai multe direcţii, pe uscat
şi din aer pare a condamna apărarea poziţională, statică, ca urmare
a rigidităţii sale şi a imposibiJiităţii de a-şi valorifica mobilitatea,
puterea de foc şi de izbire a forţelor de care dis.pune.
Fără a exclude eficienţa apă<rării pe poziţie în une'le situaţii,

în mod deosebit la nivelul subunităţilor ş i unităţilor, în special în
zonele greu accesibile, în cazul apărării unor obiective î n zona de
frontieră şi a unora din interior de importanţă deosebită, în an
'>am blul războiului întregului popor este i ndicat ca apăra-rea să aibă
un caracter spaţia l , dinamic şi manevrier. Acest caracter se reali
zează prin combinarea cu abihtate a acţi unilor poziţionale cu ceie
m anen·iere. Ca urmare, în cadrul apărării se vor găsi atît elemen
tele specifice apărării pe poziţie (poziţii, obiective fortificate, ali
ni.amente) în care predominante sînt acţiuni1le poziţionale, cit şi
elemente specifice apărării manevrieire (.rezerve numeroase, comu
n icaţii de manen·ă, poziţii amenajate şi neocupate, ambuscade).
Acest gen de apărare corespunde cerinţelor diversificării formelor
�i procedeelor de acţiune şi sporirii eficienţei lor.
O \·ariantă a apărării spaţiale este apărarea pe aliniamente
intermediare care asigmă forţeilor principale posibi'litatea unei evi
dente atitudi n i active, din·arnice, combinînd acţiunHe cu carncter
poziţ ional , cu cele de tip manevrier, pe fondul general al mutării
�uccesi\·e a efortmlilor î n adîncime.
Este evident că în condiţii·le actuale numai o apărare cu un
ridicat grad de mobilitate, care dispune de un spaţiu suficient de
dezvoltat în care să-şi desfăşoare forţele şi în care să se execute
manevra lor, permite ca eforturile princiipa le să fie concentrate
pentru apăra�·ea obiecth·elor vitale, să fie folosite cîit mai eficient
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toate componentele sistemului m ilitar, să fie va'loriffioote condiţiile
naturnle a'le teritoriului naţiona;l , bamj ele şi dis1Jrugerile, precum
şi lucrăriile executate din timp de pace în ca'drul pregătirii terito
riului pentru apărare. In aceste condiţii, pierderea temporară prin
l uptă a unor porţi uni de teren, principial nedorită, dar compen
sată prin pierderile produse inamicului, asigură folosirea cu maxi
mllim de mndarnent a tuturor procedeelor de acţiune de tip defensi,v
şi ofensiv. Totodată acestea imprimă luptei un caracter deosebit
de îndîrj it şi de din am ic, pe difea:-iite aliniamente succesive şi în
spaţirul dintre acestea, posibHitaitea organizării populaţiei din în
treaga fîşie de acţiune în vederea apărării şi combinarea apărării
poziţionale cu lovirea continuă a ag,resorului prin foc, precum şi
prin manevm de forţe şi mijloace în vederea obţinerii unor rezul
tate decisive.
Acest gen de apărnre, specific marHor unităţi, în care caracterul
m anevrier este predominant faţă de cel poziţional (deoarece acţiu
nile manevriere se desfăşoară de către for.ţele principale ale apă 
răr i i ), av,antajează organizarea unei apă rări ferme şi eficiente înce
pînd chiar din zona de frontieră, prin angajarea plen,ară a tuturor
fortelor existente în fîşiile trupelor şi în afara lor, la capacitatea
max�mă de efort. In acest mod, printr-o apărare activă, dinamică
şi elastică ca „o foaie de arc" este posibil ca inamicuJ. să fie obli
gat să atace de zeci de ori, plătind cu cit mai mult sînge fiecare
pa1l mă de pămînt 16.
*

Necesitatea „ordonării" celor mai importante elemente caracte
ristice oare definesc apă,1,area a dus la apariţia conceptului de struc
tură a apărării, în care se include dispozitivul, sistemul de foc şi
amenajarea genistică a terenului. Deşi aceste elemente sînt funda
mentale, ele nu sînt totdeauna şi suficiente pentvu a da o caracte
ri:zmre cîit mai complexă ,apă,rării moderne.
In ulitimii ani, pentru a putea contura mai complet întreaga .fi
zi ono mie a apără<rii, a început să fie folosit concomitent şi conceptul

de "sistem al .apărării", care pennite să fie evidenţi1ate atît ele
mentele componente de bază a'le apă rări i , cit şi relaţiile ce se sta
b Hesc între ele în pro.ce.s ul luptei armate. Astfel, sistemul apărării
poate ciuprinde : concepţia apărării (care asamblează toate elemen
tele principale a'le apără,rii) ; dispozitivul de lupită (operativ) ; fo cu l
1&

Colonel (r) Aurel Stanciu, în Politic şi social în doctrina militară a

României socialistă, p. 135-136.
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de toate categoriile ; terenul din fîşia de acţiune şi amenaj area lui
genisitică ; barajele şi distrugerille ; lovi,turiile şi manevra de forţe
şi mijloace ; conducerea şi cooperarea trupe}or ; asiguraTea multi
laterală a luptei (opernţiei). Toate aceste elemente componente se
găsesc într-un raport foa.l'te strîns de interdependenţă, şi de fapt
nici nu putem să analizăm unu'l dintre ele fără să ţinem seama de
celelalte. Astfol, dispozitivul trebuie să corespundă cerinţelor exe
cutării focului, articul,îndu-se de front şi în adîncime cu obstacole1e
naituriale, har:ajele şi distir ugerile, precum şi cu necesităţi'le lovitu
rilor şi ale manevrei pe timpul l'Uptei (operaţiei) ; la rîndul său,
focul nu poate fi organizat fără să se ţină seama de dispozitivul tru
pelor, el gravitează pe direcţme de concentrare a eforturilor prin
cipale ale apăQ·ării, în funcţie de existenţa obstiacdlelor natura'le, de
posibilitatea executăTii barajelor şi distrugerilor etc. ; arnen:ajarea
genistică este condiţionată de servituţile impuse de dispunerea for
ţelor şi mij'loacelor, de nevoile de executare a focului, a loviturilor
şi manevrei, fiind obligatoriu să ţină seama de avantajele şi dez
avantajele terenului ; în executia!l'ea loviturilor şi a manevrei se
ia în consideran:e moduI de disip!Unere a trupelor şi bineînţeles a
tuturor formaţiunilor de apărare din fîşia de acţiune, precum şi po
'-'ibilităţHe de conducere şi de coordonare a acţiunîlor întregii giru
pă·ri de fo[·ţe şi mijloace ; asigurnrea mu1lHlate;rallă a luptei (opera
ţiei) este condiţionată de ne.cesiităţile impuse de toate celeil.ia'lte com
ponente.
Toate principiile şi cerinţele ce se impun apără·r ii sînt valabHe
ntît pentm forma de bază, pentru ceile deri·viate cit şi pentro toate
cazurile speciale.
In afară de cele arătate, la fiecare caz special intervin în plus
factorii specifici care par.Ucul'arizează cazul respectiv (munţi, pă
duri, localităţi, timp, condiţii meteo).
Se impune a subHnia şi ideea că regul a generail.ă a apărădi este
aceea de a folosi condiţiile terenului, timpul, condiţiiie meteo şi
celelalte elemente care particularizează Lupta ca obsitacole în oalea
i namicU!lui, ca factori suplimentari de putere care

comrerg către

dezideratul de a obţine succesul cu forţe şi mijloace reduse împo
trh·a unui agresor superior numericeşte .
•

Caracteristicile de mai sus specifice apărării ca fonnă de luptă
de bază

le găsim prezente ş i în formele de luptă derivate din apă

rare. In afară de cele arătate, în cadrul formelor de luiptă deriV'ate

apar şi alte elemente caracteristice, specifice fiecăreia.
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Lupta în încercuire, ca formă derivată a apărării, poate a vea
o frecvenţă mare în condiţi ile război u�ui întregului popor, în s.pe
cial pe plan tactic. Aceasta fie ca u1,mare a pătrunderi,lor rapide
efe.ctuate de ii11amic cu trupe te.restre ş i aeromobile, fie ca acţiune
proprie preconcepută, cînd se urmMeşte polarizarea a ci t mai mul
tor forţe ale agresorului şi scăderea i ntensităţii acţiunilor lui ofen
sive, folosind în acest scop în special zonele tari de teren care
permit lupt:ia în î nce.rcuire de lungă durată.
In războiul popul a.r de apărare lupta în încercuire are o efi
cienţă muLt mai mare <lecit în alte t tpuri de ră2'iboaie şi un conţinut diferit.
Astfel, în cazul în ca.re se luptă pe teritmii străine. trupele
i ncercuite au de luptat nu numai cu inamicul, ci şi cu un teritoriu
neounoscut şi cu o populiaţie de regu'lă ostilă . In aceste oazuri vi
talitJatea trupe�or oare luptă î n încercuire şi capacitatea lor de re
zistenţă depind de eficacitatea legături lor (aeriene) şi de sprij inul
ce li se acordă prin aceste legături de către forţele principale, de
oare sînt separate. DU1rata acestui sprij i n este limitată, după care
trupele încercuite sînt obligate fie să i asă din încercuire. fie să
l upte pînă la epuizare şi capitullare.
In războiul popular de apărare situaţia se schimbă radical.
In orice l oc s�ar găsi trupele ş i formaţiunile de apărare, ele se gă
sesc pe teritorriUJl propriu, mobilurile luptei răminind neschimbate.
In oazul că unele trupe ş i forimaţiuni de apărare rămîn să lupte
în încercuire eile organize·ază pen,tru apărare între·aga populaţie dÎn
·

zonă, folosind ca izvoare de putere atît terenul, cît ş i obiectivele
industria'le ş i

ag-ricole, toate resursele şi

for.ţa

înkegii

populaţii,

zona încercuită fiind un teritoriu liber al ţării. Contopirea i n tere
selor şi acţiunHor al'mate1 cu ale celorlalte forma ţiuni de apărare
şi cu ale întregii populaţii sporesc v i t alitatea grupări i de forţe în
cercuite. ii mioşorează dependenţa de sprij inul extern şi îi conferă
un î rnalt grad de autonomie în ll.l!ptă. transformîrud de fapt l upta
în încercuire în l u pta pentru apănarea unui reduit naţional .
In ca�ul cind

nu s-a organizat ieşirea din încercuire şi cînd

inamicul reuşeşte să pătrundă în zona încercuită, trupele care au
luptat î n încercuire continuă lupta cu inami cul în cadrul mişcăd i
de rezistenţă, fie contopindu-se cu masa popul aţiei, fie păstrîndu-şi
parţial structurn organimtorică î n cadrul unor formaţi un i înarmate
ale rezistenţei.
Cu cît mai organizată şi mai dirză este rezistenţa forţelor în
cercuite, cu atît mai mare va fi valoarea forţelor destinate de ina
mic pentru acţiunile de blocare şi lichidare, cu atît mai mult vor
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spori pierderile lui în personal şi mijloace de luptă, precum şi du
rata acţi uniilor.
Prin blocarea unor importante grupări de forţe ale ag.resoru
lui, l uptele în încercuire constituie un sprijin real p entru forţele
princip:a le naţiona!l.e în acţiunBe de stăvilire a înaintădi inamicului
spre centrele politice şi economice de i nteres vi.tal din interiorul
ţă1r ii. Aceste lupte joacă, prin urmare, un rol însemnat în zădărni
ci rea i ntenţiilor agreso·ruil ui de a obţine o decizie politică şi mi
lit·ară rapidă.
Retragerea. In cursul războiului, pe unele dkecţii şi în unele
sectoare, pe plan tactic poate să apară necesitatea scoaterii de sub
lovituri le puternice ale inamicu�ui a forţelor proprii, atunci cîiWi
aceste•a se găsesc într-o situaţie dezav�antaj.oasă şi cînd în adînci
mea apărării sînt condiţii pentru a fdlosi aceste forţe cu o eficienţă
mai mare. O mare frecvenţă poate avea reti!'agerea formaţiunilor
de rezistenţă după ce acestea au executat lovitura asupra obiec
tivului.
Spre deosebire de războaiele clasice, î n care retragerea este
asociată ou mutia.r.ea eforturi:lor în adînd'm e prin părăsirea tere
n ului, în războiul popu1l1ar de apărare conceptul de retnagere este
asociat şi cu nimicirea inamicului, cu mutarea eforturilor apărăr1i
în adîncime sau laternl prin luptă.
In această concepţie însăşi „cedarea terenului" pe care o im
plică. de regulă, orice retragere, oapătă aLte dimensiuni. Astfel, în
spiri tul l egii nr. 1 4/1972 nu poate fi concepută nici un fel de ce
dare de teren ca acţiune voită sau premedi-tată. Replierea tmpelor
care se retrag, în aceste condiţii, nu înseamnă un mar.ş către î napoi
ci presupune de fapt o „1luptă în reh,agere", fieeare palmă de pă
mînt fiind organi:oată pentru apămre. combinînd cu iscusinţă ma
nena trupelor cu sistemul de baraje, obstacole n atu!'ale, foc şi
l upte duse de armată şi de toate celelalte formaţiuni d e apărare.
Este e\·ident că spaţiul geogrnfi.c limitat a'l ţării noastre im
pune o vizi une nuanţată a retragerii î n funcţie de nivel. Astfel,
consideră'm că retragerea poate fi folosită mai frecvent de eşaloa
nele tactice. La nivel operativ şi strategic nu pot fi concepute ope
raţii de retragere ; în cadrul acestor nh·ele retmgerea unor sub
unităţi sau unităţi constituind episoade ale dinamicii apăir ării eşa
loanelor subordonate.
Chiar şi în cadrul eşaloanelor tactice conţinutul retragerii ca
pătă note specifice. In funcţie de timpul ce trebuie cîştigiat, ea se
execută n umai pe unele direcţii şi pe spaţii reduse. Direcţiile de
retragere pot fi dirijate fie către înapoi, fie către f.l.ancuri , iar re
tragerea forţelor este însoţită de executarea unor acţiuni dkze de
177
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apărare succesivă şi de lo\·ire a inamicului în locu rile cf:le mai
vulnerabHe, obligîndu-'l pe acesta să-şi menţină dispozitivele des
făşurate, să atace repe,tat rezistenţel e succesive, să sufere pierd eri,
să-şi încetinească ritmul ofensivei.
Lupta (operaţia) antidesant cuprinde un anS1amblu de acţiuni
executate de trupele de uscat, de apărare antiaeri:ană a teritoriu
lui, în cooperare cu aviaţia şi marina millitară, precum şi de alte
forţe şi formaţiuni de apărare, în zona de frontieră (pe litoral) şi
în interiorul teritoriului naţional, desfăşumte după un plan unic
în scopul respingerii în cercărilor de debarcare şi paraşutare ale
desantului aerian şi maritim inamic. Lupta (operiaţia) antidesant
urmăreşte nimicirea forţe'lo.r acestuia pe timpul zborului şi traver
sadei (în spaţiul aerian şi maritilm naţional), pre:cuan şi pe timpul
ocupării unor obiec.tive şi capete de pod importante din punct de
vedere tactic (operati\·). De regu1l ă, LUip1la (opemţia) antidesant are
două faze, care uneori pot fi distincte. Prima, pe care o înca
drăm într-o formă derivată a apăirării, este aceea în care inamicul
deţine superioritatea şi iniţiativa şi prin acţiuni ofensive d in aer
s·au de pe mare î ncearcă să deschidă noi .,, fronrturi" şi să oucerească
porţiuni din teritoriul naţ.ional. Ca urm are a lovi.turiJor executate
de forţele propri i în aer (pe mare) şi pe uscat este posibil ca ac
ţiunile inamicu1lui să fie li chidate chiar din această fază. Dar este
posibilă şi situaţia în care ina mic.ul să-şi realizeze debarcarea şi
să-şi consolideze capete de pod. I n acest caz este posibi1l ca acţi
unile antidesant să treacă într-o nouă fază. După echiHbrarea si
tuaţiei şi locali:ziarea capetelor de pod trupele pro prii vor trece la
l ichi darea inamicului prin acţiuni ofensive.

Este de aşteptat ca acţ i un il e agresorului, în special în perfoada
iniţială a războiu[ui să se ciaraoteriz:eze, printre a·ltele, prin folosi
rea masivă a trupelor de desant aerian paraşutat şi debairoat, a ce
lor de desant maritim şi de cereeitiare-dJi versiune, în vederea ocu
pării în timp scurt a principalelor obiective politice şi economice
şi zădărnioirii dis·pozdtiveJor de apăra-re în difer�rte zone vitale ale
ţării . Aceste acţiuni este de prevăzut că se vor desfăşura pe diferite
di!recţii, în fooare (de nivel ba t aJl ion-brigadă de desant) sau chiar
pe zone mari de teren (de nivel dd�zie de desant aerian) . Deş i
aceste acţiun i au numa i în a.pa.renţă un caracter dis.pel"Slat în spaţiu,
ele se unesc totuşi în cadrul unor eforturi comune, prezentînd im
poil"·ta nţă nu numai ca acţiuni milifare în sine, ci şi prin conver
genţa scopurilor - nimicirea for.ţe:lor armate şi sco aterea din răz
boi a adven;arului.
Obiectivele probabi[e vizate de agresor, cărora trebude să li se
facă siguranţa şi protecţ ia an:tidesant sînt : elementele de bază ale
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dispozitivului de luptă (operativ) ; or:gianele de conducere politico
miHtare ; aerodromuri[e şi organele de diirijare ale aviaţiei ; bazele
mari time şi filuviale ; obiectivele economice importante (zone indus
triale, de resurse de materii prime) ; treceri prin munţi şi peste
cursurile mari de apă.
Un aport însemnat la reuşi1ta acţiunilor desfăşurate împotriva
desantului aerian (maritim) şi a gru;puri'lor de cercetare-dQvemi
une îl au trupele MinisterUilui de Interne, gărzile patriotice, uni
tăţile şi formaţiunile de apărare civilă, care pot primi misiuni pen
tru apărarea antiaeriană (la înălţimi mici) şi terestră a obiectivelor
importante (uzine, fabrici, aerodromuri, porturi, puncte obligate de
trecere, localităţi), precum şi pentru blocarea iniţială şi participarea
la nimicirea ulterioară a desantului aerian (maritim al inamicului.
! n lupta împotriva desantului inamic este esenţial să nu se
fărîmiţeze eforturile trupelor şi formaţiunHor de apănare. In acest
scop este important să se aleagă cu grijă gruparea de foirţe a ina
micului oare constituie cel mai mare pericol şi să se organizeze blo
carea, fraaţionare.a şi nimicirea ei pe părţi, prin acţiuni rapide şi
hotărîte.

Ambuscada, tradiţiională în înkeag,a istorie a artei miilitare, a
căpătat o utilizare şi eficien.ţă din ce în ce mai mare odată cu per
fecţionarea mij'1oacelor de cercetare, mascare şi de Luptă. Prin mo
da1l i tăţile diferite de acţiune (menţinerea unui alini1aiment, replieri,
acţiuni de foc, de bariaj e şi distrugeri, atac, urmăirire etc.), ambus
cada, la un anumirt nivel şi av1î nd o anumită alllipilO'are, include o
succesiune de acţiuni complexe legate întire ele prin uni·tatea scopu
lui urmărit. Ea se poate executa fie în apănare, fie pe timpul ofen
sivei .
în cele ce urme.a ză nu ne referim la ambuscadă ca procedeu
tactic de nimicire a unor grupări mici de forţe ale inamicului, cap
turare de prizonievi şi mijloace. tehnice, ci, la ambuscadă ca pro
cedeu dP. execuţie a apărării * pe unele direcţii .
Plecînd de l a actuala mobirritate a trupelor şi de la posibilită
ţile de neutralizare şi nimicire tot mai mari ale armamentului mo
dern considerăm că în prezent, în anumite condiţii, este posibil ca
* ln

acest paragraf, alături de formele derivate ale apărării, a fost
şi ambuscada ca procedeu dt execuţie a apărării pe unele direcţii.
Aceasta a fost determinată de faptul că există şi opinii după care, în con
diţiile arătate, ambuscada ar putea fi considerată o formă derivată a apă
rării. Date fiind însă limitele (spaţiale şi a cantităţii de forţe angajate),
considerăm că ambuscada n u poate fi totuşi inclusă printre formele derivat.c
prezentată

ale apărăr i i .
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ambuscada să-şi extindă amploarea şi să urmăTe:ască atingerea unor
scopuri mai mari decît în trecut. Astfel, este posibH ca, uneori,
ambuscada să se organizeze pe direcţiile unde terenul a\- antaj ează
acţiunea, de către grupări de forţe de tăria u n i tate (ma re unitate).
Execut ată de unităţi şi chiar de mari unităţi, în coo pe rar e cu for
maţiuni popu1l1are de apă.rare, prin folosirea j udicioasă a propri etă 1i!or de mascare şi de ad ă postire ale terenului, precum şi a lo·: i l u 
ri l or executate prin surprindere, ea poate duce la nimicirea rapid[l
prin foc şi riposte ofensive a inamicu1lui pătruns în „punga" cre
ată de trupele proprii pe direc ţi a respectivă.
Ambuscada permite în.ce1Tui.rea rapidă a unei gnupări de forţe
a inamicului şi, prin realizarea unei superiorităţi locale şi tempo
rare asupra acestui•a, se poate realiza nimicirea (captrn·area) ei.
lntrucît prin amploarea sa amb usca da este limitată l a o direcţie de
importanţă tactică, este indicat să fie folosită în comp artimente de
teren înguste oare favorizează dispunerea forţelor şi executarea lo
\'iturHor (pe comunicaţii în munţi, păduri).
Reuşita ambuscadei depinde de folosirea factorului surprin
dere, a particulari tăţi'lor terenuJui unde se organizează (sistemul
de legături, treceri ascunse de la un obiectiv la al t ul, căi de re
tragere), a ca1l i tăţii concepţiei, a capacităţii trU1pelor de a acţiona
în condiţii neprevăzute.
:;.::

Dacă manevra este o con di ţi e de succes în orice l u pt ă armată,
această cerinţă îşi păstrează vaI1abil i tatea şi pentru apărare, care
este chemată să folosească simulll:an sau succesiv cele mai diferite
forme de manevră, pe toate diireoţiile şi în toate sensurile.
Apărarea favorizează folosirea formelor de manevră începî n d
la cele d e t i p ofensiv, în sipedal învă1luirea (întoarcerea) flan
cului (flancurHor) inamicului pătruns pe o anumită direcţie şi ma

de

nevra d i n poziţde centrală penfou nimicirea succesivă a unor gru
pări de forţe pătrunse în adincimea apă·rării, şi terrninînd cu cele
de tip defensiv, a supra cărora n'e vom opri în continJUare. Formele
de m anevră de tip ofensiv sînt specifice momentelor în care apă
rarea execută ripostele ofensive (contraatacuri şi contralovituri),
precum şi în acele situaţii cînd se organizează lovituri în faţa l i m i tei
dinainte a apărării. Dintre formele de manevră de tip defensh- cele
care pot avea o frecvenţă mai mare sînt uronătoarele.

Manevra pentru schimbarea simultană sau succesit:ă a efor
turilor apărării de pe o direcţie pe al.ta SlalU de pe un aliniamen t

pe altul, dinspre front, din adîncime sau spre un flanc. Aceasta se
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execută cu forţele aflate în adîncime, cu forţele din contact din
sectoarele neatacate sau mai puţin ameninţate, uneori şi cu forţele
afl ate pe direcţii1le de efort, în oazul superiorităţii covîrşitoare a
agresorului. Prin acest fel de manevră se unmăreşte menţinerea
cu fermitate a unor aliniamente, poziţii şi obiective, limitarea pă
tnunderii inamicuffui în adîncime şi spre flancuri, prevenirea încer
cuirii forţelor proprii de căitre inamic, menţinerea cu or!ce preţ a
uno r zone (obiective) imrport,ant e.
Manevra combinată rezultă din acţiunile desfăşurate pentru
apărarea fermă a unor obiective, pentru întîrzierea inamicului pe
unele direcţii, lupta în încerouire în zona unor obiective de im
portanţă vi tală, acţiunile de hăr·ţruire a inamicului pe direcţiile unde
acesta are succes şi execuitarea de ·lovituri ila filancurile şi în spatele
grupă>rii principale de forţe a acesll: u ia. Ea asig.ură în final lovirea
grupării de forţe a agresorului cu forţeie proprii anate în adîncime
şi la flancul'i, pe direcţii convergente, concomi tent cu menţinerea
unor puncte (zone) şi ou acţiunea forţelor încercuite (în parte sau î n
totalitate), în scopul d e a nimici inamicul păitr:uns, a despresupra
trupele încercuite, a menţine şi a extinde s•paţiul încredintpt pentru
apărare. Manev.iia combinată este specifică nu numai apărării ma
nevriere ci, în ansamblul războiului, întregii operaţii de apărare
strategică a ţării.
Manevra pentru evitarea loviturilor puternice ale agresorului
asigură sustragerea forţelor de pe aliniamentul ocupat iniţial şi
tn�cerea lor - înainte de declanşarea acţiunilo;r in1amicu[ui
pe
alte aliniamente, din adîncime siau la flanc.uri . Aceasta îl obligă
pe inamic să piardă timp pentru pregătirea urrei noi ofensive, să
execute loviturile sale în goo, să consume mari cantităţi de mijloace
materiale, toate acestea avînd drept rezuiitat epuizarea forţelor de
şoc ale agresorului şi temporizarea acţiunilor lui.
-

•

Analiza formelor de luptă de tip defensiv impune şi unele
consideraţii asupra măsmii în care acestea pot fi folosite de către
formaţiunile populare de apărare şi de rezistenţă.
Pentru gărzi1le patriotice, apărarea obiectivelor şi localităţilor
de origine este forma de luptă de bază care justifică însăşi existenţa
şi funcţionali tatea acestor formaţiuni de apănare. Trecerea la apărare
a gărzHor patriotice în afora looolităţiilor de reş�dinţă este indicată,
de regulă, în zone de teren mai puţin accesibile tancurilor ina
micului, pe direcţiiile pe care se găsesc obstacole na.trurale. In oazul
cînd este necesar ca formaţiunile de gărzi patriotice să fie anga181
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j ate pe direcţia lovituriilor executate de gmpări1le de şoc ale ina
mi·cului este indicat ca acestea să intre în fîşiiie de acţiune ale
unităţilor armatei sau a detaşamentelor (grupărilor) mixte formate
în prindpial pe baza truipeilor armatei.
In orice situaţie, aceste formaţiuni duc lupta de apărare după
normele şi principiiil e care ghidează acţiuni'le armatei, ţinînd seama
însă de posibiilirtăţile limitate ale acesrtor formaţiuni.
In ceea ce priveşte formaţiunile înarmate ale rezistenţei, for
mele de luptă de bază sî:nt ceie de tip ofensiv. Ţinînd seama de
condiţii·le în care o formaţiune de rezistenţă îş i poate îndeplini
misiunea fixată, în special cînd mişcarea de rezistenţă nu a căpătat
o mare amploare, ol'ice acţiune armată a rezistenţei va urma regula
„ atacă şi dispari" . In această fază a războiului, rezistenţa va folosi
preponderent fonme şi procedee de luptă de tip ofensiv.
Dar chiar şi în această fază, cunoaşter�a de că.tre formaţiunile
înarmate ale rezistenţei a tuturor formeilor şi procedeelor de luptă
defensive este o necesitate vita1l ă. Aceasta, deoarece însăşi consti
tuirea şi dezvo1tarea fiecărei formaţiuni înarmate din rezistenţă
sînt legate de mă·suri de protecţie împotriva cercetării inamicului,
de instalare şi apărare a propriilor baze, de apărare a existenţei
sale prin luptă pînă la sacrificiu în cazul cînd a fost surprinsă
de inamic.
Pe măsură ce mişcarea de rezistenţă se dezvoltă, iar forma
ţiuni-le de rezistenţă se transfortrnă în formiaţi.uni de tip militar,
formele şi procedeele defensive îşi recapătă importanţa şi frec\·enţa
cunoscute.
Formaţiunile de rezistenţă pot adopta forme de luptă defen
sive pentru menţinerea zonelor libere din spateJe inamicului în
cazul acţiunifor lui în forţă sau a acţiilJi11. i1lor de .„curăţire"', executate
de inamic.
Ele pot primi misiunea de a intercepta unele căi de comunicaţii
şi a interzice manevra, retragerea inamicului sau aducerea de noi
forţe în zona acţiunHor de luptă. In acest caz acţiunile de apărare
ale formaţiuniilor de rezistenţă se coordonează ou cele ale forţelor
armate. Apă·ria.rea formaţiuniilor de rezistenţă ia, de regu.il.ă, aspectul
apărării unor puncte de sprijin sau a unor obiective imrportante
(puncte cheie) care interceptează că�Je de pătrundere aile agresorului
şi care pot fi organizate pentru apăra.rea drcullară, cu forţe puţine,
folosind la maximum avantajele terenu[ui sau cele oferite de
obiectivull de apărait.
In cadru� formaţtunilor de rezistenţă poate avea o largă utili

zare lupta

în

încercuire,

în combinare au toate

ambusoada

şi

retragerea,

celela!lote posibHităţi

oa.re ,

fok>sirte

de lovire a i namicului
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oferh :·ezistenţei în ansambil.u său un di apazon larg de forme şi
procedee de a cţ i une care să f i e folosite eXitrem de diversificat în
func\.ie de condiţiHe situaţiei şi de ca racterul misiunii primi te .

5.4. Formele şi prgcedeele de acţiune
cu caracter ofensiv
Caracteristici. Forme de luptl derivate. Manevra. Acţiu
nile specifice formaţiunilor populare de aplrare şi de re
zistenţi

Ofensiva este forma de luptă prin ca re se urmăreşte „mm1cirea g ru pări i inamicU11ui şi ouceri,re a terenului pe care î�l apără " 17.
Jn condiţiile războiului î n tregu:1ui popor acest scop decisiv îşi
păstrează va1h1b iHtate a atît î n cadrul!. acţiunHo r ofensive de am
ploare mare dt şi în aJte acţiuni desfăşurate împotriva agresorului
prin care se uvmăreşte nimicirea gr upăr-ilo r pri noipa[e de fo rţe ale
acestu i a şi cucerirea unor obiective de importanţă v t ală pentru
el, sau a lungarea i namicuilui de pe o direcţie importantă şi elibe
rnrea teri.torirullu i vremelnic ocupat.
La nive•l tactic {ş i uneori operativ), în zona de frontieră şi pe
timpul pătru n deri i agresonrlui î n adfooi mea teritori.ullu i scopurile
ofen�i\-ei pot fi foame varJate, ele vi 2'lî nd nimicirea parţială a unei
grupări de forţe a i n amicUilui , asigurarea despresurării unor forţe
încercuite. asig urarea replierii în adîncime a forţefor princi pale ,
producerea de pi erderi şi i nte rzi cere a concentrării inamicului J)en
tru a executa acţiuni în forţă, neutralizarea i namicului din faţa
aliniamentu'1ui de contact, reaH 2larea j oncţi und i cu fo rmaţi un He de
rez.i stenţă şi ex tind ere a teritorlufoi liber etc.
Caracteristic pentru ofensivă este că aceste scopuri se rea'll
zează atît prin efectele focullrui de toate c at egoriiile cit şi prin îna�n
ta re a şi pătrunderea di �po zi tivel o.r proprii peste cele ale in'amicului,
cucerirea obiectiveilor pe care inamicul le apără, încercuirea şi ni
micirea g rupări lor de forţe ale acest uia .
i

•

Formele de luptă cu caracter ofensiv, în co n ţi nutul cărora pre
domină procedeele of en sive sînt : ofensiva, ca formă de luptă de
bază, .formele derivate ale ofensivei (lupta de î ntHn ire, l wpta desan
tu.l ui aerian şi maritim, incursiru nea, midul, urmă rke a) , precum şi
cazurile speciale al e ofensivei (în munţi, locaHtăţi, forţarea cursu
rilor de apă, în păduri şi zone cu culturi îna1te, ri pos tel e ofens ive
17 Dicţionarul limbii române moderne, Editura Academiei, 1958, p. 559 ;
Dicţionaru l enciclopedic român, vol. 3, Editura politică, 1967, p. 569 ; Mic
dicţio1lCJr enciclopedic, Editura enciclopedică română, 1972, p. 649 şi Dicţio
nar militar, loc. cit., p. 187, 212.
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ale apărării - lovitura în faţa limitei dinainte a trupelor proprii,
contmatacul, contralovitura).
Procedee tactice (operative) mai frecvente de organizare şi de
ducere a ofensivei sînt : ofensiva împotriva apărării mobile a i n a
micului, direct din dispozitivul de apărare după regruparea forţelor
şi mijloacelor, din mişcare, din focare de tip insurecţional .
Avînd în vedere scherrm-model a luptei armate, prezentată
.anterior (5. 1 .), conţinutul indicatorHor care definesc lupta (ope
raţia) ofensivă capătă note specifice de particularizare care se în
scriu în limite·l e genera:le specificate mai jos.
1. Condiţiile (elementele) situaţiei :
a. Situaţiile în care se adoptă ofensiva : la niveJ strategic, de
regulă, în faza eiJiberării teritoriului vremelnic ocupat de inamic,
sau în orice situaţie în care ofensi\·a i n amicului a fost infrîntă şi
s-au creat premise favorabile pentiru preluarea iniţiativei de către
forţele propri i. La niveleie operativ şi t aotic în toate fazele răz
boiului, atît în cadrul defensivei cît şi al ofensivei strategice.
b. Natura acţiunilor in amicului : a trecut la apărare pe tot
frontul (la nivel strategic) sau num.ai pe unele direcţii (nivelele
operativ şi tactic), şi-a consumat (blocat) rezervele (apropiate sau
adînd) şi, ca urmare a pierderilor suferite, şi-a istovit puterea de
izbire a grupărilor de forţe, fie pe plan general, fie local .
c. Forţele proprii au posibilitatea s ă realizeze, p e direcţiile
respective, o grupare avantajoasă şi dis.pun de res1urse1 e materiale
necesare.
d. Terenul, timpul, anotimpul avantajează executarea lovi
turii de către forţe.le proprii şi-l dezavantajează pe inamic.
e. Exi stă disponibilită.ţi de forţe şi mij[oa.ce (rezerve sau posi
bilitatea executării unor regrupări) care permit realizarea unor
acţiuni ofensive.
f. Eventua1l alte condiţii concrete oare influenţează specific ac·
ţiunea respectivă în sens pozitiv sau negativ.
2. Scopurile acţiunii ofensive vizează nimicirea grupării de
forţe adverse şi cucerirea unor aliniamente (obiective) importante,
eliberarea teritoriului vremelnic ocuipait (parţia[ sau tota1, în func
ţie de nivel).

3. ProcedeeJe de luptă dominate sînit : executarea unor lovituri
prin smiprindere trecînd la ofensivă diirect din di.spozitivul de apă
rare sau aducînd forţele din adîncime ; loviturile cu foc de toate cate
goriile şi exploatarea rapidă a efectelor obţinute ; lovituri·le execu
tate cu o girupare (grupări) importantă de forţe, pe o direcţie sau
pe direcţii convergente (paraiele), concomitent cu folosirea (sau
nu) desantu'lui aerian, tn cooperare cu

formaţiunile de rezistenţă ;
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executarea unei (unor) lovitW"i (simultane sau succesive) cu o gru
pare (grupări) de vailoare redusă, urmate de menţinerea (sau nu)
terenului cucerit ; dezvoltarea ofensivei ş i intensifkarea continuă
a loviturilor pentru încercuirea, fracţionarea ş i nimicirea pe pă·rţi
a inamicului ; oprirea grupării principale (celei mai perioufoase) a
inamicului cu o par.te din forţe şi lovirea decisivă a acesteia ou for
ţele principale în flanc şi spate ; executarea urmăririi paralele (di
recte) a inamicului ; consolidarea succesivă a succesllll ui ; protecţi1a
permanentă a trupeilor proprii împotriva loviturilor executate de
inamic cu armele de nimicire în masă ş . a.m.d.
Un procedeu ofensiv care are un larg cîmp de aplicare în
războiul popular de apărare este hărţuii:ea inamicului *. Aceasta se
caracterizează printr-o atitudine pri oritar ofensivă, urmărind isto
vin�a neîncetată a forţelor morale, fizice şi militare ale acestuia.
Ea presupune executa.rea succesivă (uneori şi simuiLtană) a unui
ansamblu de acţiuni varia.te, rapide şi repetate, pr-i n suprindere, în
perioade scurte de t.imp (atac, apărare, sustmgerea forţelor, am
buscadă, capcană, retragere, acţiuni specifice de diversiune ale re
zistenţei etc.), desfăşurate într-o arie spaţială mare. Evitînd anga
j area nemijllocită ş i de durată a luptei cu grnpărHe priincipale de
forţe ale inamicu�ui, hă1rţuirea acestuia se soldează, de regulă, cu
pierderi minime pentru forţele proprii şi cu o mare uzură morală şi
fi zică pentru inamic.
Din cele arătate rezultă că fizionomia ofensivei este caracte
rizată printr-un mare dinamism, dominante fiind acţiunile de tip
ofensiv ale trupelor în care alternează loviturile (la diferite nivele)
în fil.anc, spate şi frontale cu ce·le exe.cutate în adîncime de re
zistenţla armată.
Toate formele acţiunHor de l uptă de tip ofensiv se caracte
rizează prin superioritate în forţe şi mij.Ioace în lacul şi momentul
voit, preluarea şi menţinerea iniţiativei pentru a obţine libertatea
de acţiune a forţelor proprii, deplasarea dis.pozitivelor acestora către
adversar, stăpînirea inamicului prin acţiune şi prin impunerea
propriei voinţe, îndeplinirea scopurilor în timp scurt.
Pentru a nu se epuiza, acţiuni1le ofensive odată declanşate tre
buie să f.ie susţinute în mod continuu. Vigoarea ofensivei se reali
zează prin intensificarea continuă a eforturiilor.
,,. Dată fiind importanţa hărţuirii inamicului, în prezent se avansează
ideea că în unele situaţii, prin amploarea sa, hărţuirea ar putea fi considerată
o formă de luptă. Alte puncte de vedere o situează în cadrul �acţiunilor de tip
complex". In cadrul acestor discuţii supunem atenţiei şi punctul de vedere
c<i hărţuirea inamicului constituie un scop, care se poate realiza printr-o mare
diversitate de procedee, la diferite nivele ale acţiunii militare.
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Trecerea ascendentă de la acţiuni izolate la lupte şi operaţii
ofensive de amploare, în cadru[ cărnria au loc şi f.recvenite acţiuni
cu caracter defensiv, este o caracteristică a războiului întregului
popor.
Totodată, trebuie subliniat şi faiptui că amploarea luptei şi ope
raţiei ofensive poate fi de multe ori redusă, viziral doar realizarea
unor scopuri şi obiective cu caracter limitat. Acţiuni[e ofensive de
acest gen nu au, de regullă, asipectu[ cunoscut al unor acţiuni în
cadrate într-o anumită fîşie, cu o anumi1tă dezvoltare şi cu o suc
cesiune clasică de acţiun1i în vederea îndepiliniriii misiunilor în
timp şi spaţiu. A.ce5te ofensive sînrt, de regiu[ă, rezruiltatul însu
mării tuturor acţiunilor duse pe direcţii orientate diferit şi pe
adîncimi variabile, urmărindu-se transformarea succeselor tactice
în succese operative şi apoi straitegice.
Uneori acţiuniiJ.e tactice, prin caraoterul lor unitar şi prin soo 
purile urmărite pot determina direct efecte strategice. De pildă.
acţiunile desfăşurate simuiltan de căltre rezistenţă, într-o zonă
vreme�nic ooupaită de agreso·r, sau executarea simu!ltană a unl)r
lovituri tactice pe mai muJ.tte direcţii de căitre forţele armate şi
formaţiunile de apărare în cooperarea cu formaţiunile de rezistenţă
pot fi însumate în operaţii a căr:or importanţă inte.rferează chiar
nivelul strategic.
O aaraoteris·tică a ofensivei, la toate niveilele, este aceea că, pe
lingă scopuri'le şi misiuni[e cu caracter mnirtar, eia urmăreşte şi
atingerea UJn or SiOO puri de importanţă economică, sociallă şi poHtică,
cum sînt sporirea forţelor luptătoare şi activi:za.rea populaţiei la
luptă pe măsura eliberării tenitoriu1ui, crearea oornl.iţiiilor favorabi1le
pentru refiacerea stirU1Cturiilo� politice proprii în zoneile eiliberate,
consolidarea forţei moraile a armatei şi populaţiei, a legăiturHor
mUJl.tiple dintre arm.lată şi popor, concomi1tent cu zdruncinarea tot mai
accentuată a stăl'ii mora[�poilitice a agreso-rului.
ln funcţie de stituaţie este posibil ca gruparea de lovire să fie
constituită în mod succesiv, combinînd procedeul trecerii .la ofensivă
din contact nemijJbcit, direct din dispo�itiVi\.ll de apărare ou cel
al aducerii forţelor din adîncime sau de pe direcţii laterale. Această
modalitate de reaJliziare a grupării de lovire este mai fr�vent folo
sită în cadruil mairi1or unităţi, fără a fi însă exclusă practicarea ei
şi în cadml unităţilor (detaşamentelor, grupărilor mixte), atunci
cînd îşi regrupează forţele proprii pentru a trece la ofensivă din dis
pozitivul de apărare.
Intrucît de multe ori va fi necesar să se treacă ia ofensivă
direct din dispozi.tiViUll. de apărare, în specia[ pentru marile unităţi,
fizionomia fîşii1lor de ofensivă capătă particu1arită·ţi specifice. In
il.86
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acest caz uneJe mari unităţi operative primesc fîşii de acţiune, fîşii
de ofensivă şi sectoa0re de rupere. �a'loane�e ta.etice primesc de re
gulă numai fîşie de ofensivă şi sector de rupere.
Fîşiile de acţiune sînt, de regulă, aceleaşi fîşii în care marHe
unităţi operative oare trec la ofensivă au acţionat şi în apărare.
Pe o porţiune din fîşia de acţiune se alege fîşia de ofensivă, care
se suprapune peS'te direcţia de ofensivă şi care este formată din
fîşiHe de ofensivă ale unităţilor şi marilor unităţi ciare intră în g;ru
parea de ofensivă. Fîşia de ofensivă este poriţiunea de teren pe care
trupele duc ofensiva. Pe restu[ fîşiei de acţÎllln e unităţille , marile
unităţi şi formaţ1unHe popuiLare de apărare rămîn, de regu!lă, în apă
rare pe front larg şi duc lu[pte active pentru a-[ fixa pe inamic
şi a-i ţine angiaj•ate forţele ddn contact şi rezervele. In cazuJl cînd ina
micuJ se retriage, forţeJe aflate pe aceste direcţii trec la ofensivă
sau la urmă-fire, în funcţie de situaţie. In condiţiile arătate, fîşia
de ofensivă se poa.te lărgi în adîncime, permiţînd manevre de am
ploare pentru cucerirea obiectiveilor misiunilor, angajarea rezerveilor
iniamiOUllui, respingerea ripostelor lui ofensive.
In cadrul fişii'lor de ofensivă se a·leg sectoarele de rupere, după
regulile şi normele cunoscute.
Necesitatea ca la eşaloane.ie operative să fie foilosite conceptele
fişie de acţiune şi fîşie de ofensivă derivă din înseşi caracteristicile
războiului de apărare, din situaţia probabilă din care trupele propm
vor fi chemate să treacă lla ofensivă după reuşita unei opel'!aţii de
apă·rare. Astfel, o mare unitate operativă care duce operaţia de apă
rare într�o fîşie ou o dezvoHare de 300-400 km şi Clare - păstrîn
du-şi aceeaşi fîşie îşi regrupează forţele în vederea trecerii
la ofensivă, nu Via putea executa ofensiva decît doar pe o parte
din întreagia sa fîşie de acţiune.
Este cazul să reflectăm dacă în prezent nu ar fi mai indi
cat să folosim doar conceptul de fîşie de acţiune, in cadrul căreia
se folosesc şi alternează o mare varietate de forme
şi procedee
de acţiune. Aceasta ar eilimina posibiilitatea pe ciare o sugerează
existenţa a două concepte (fîşie de acţiune şi fîşie de ofensivă)
anume aceea că în afara fîşiei de ofensivă nu s-ar 'duce şi acţiuni
ofensive. După cum s-a ară·tat mai sus, este posibiil oa după
de
clanşarea ofensivei şi unităţile care nru se găsesc în gi:iuparea prin
cipală de fotiţe să treacă la ofensive cu caracter limitat, La urmărire
etc., ceea ce înseamnă că ofensiva se generail.izează şi se duce peste
tot, nu numai în fîşia de ofensivă. Totodată, unele mari unităţi
din gruparea de ofensivă pot trece temporar la apărare pentru a
respinge unele contra'lovituri ale inamicului, a consolida obiective
şi aliniamente importante. Rezultă că, în aceeaşi fîşie pot alterna
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mai multe forme şi procedee de luptă, fapt care conduce spre con
cluzia de a folosi termenuJ. generic de fîşie de acţiune, care, în
funcţie de forme şi procedeele de acţiune dominante ia aspectul
de fîşie de ofensivă, de apărare, de urmărire, de deplasare.
Trecerea la acţiuni în forţă, la executarea unor lovituri puter
nice împotriva inamicu1lui prin realizarea unei grupă-ri compacte
de forţe şi mijloace, dispusă pe un spaţiu restrîns, nu va fi posibilă
şi uneori nici indiclată.
Indiferent de procedeul care se adoptă pentru trecerea l a
ofensivă, gruparea (gru,pările) de ofensivă trebuie astfel realizată
încit să se asigure cerinţele impuse de pregărt:irea ofensivei în cel
mai strict secret, în condiţiiile executării de către inamic a unei
cercetări active, folosind cele mai moderne mij11oace de cercetare
(radioelectmnke, cosmice).
Pot f.i sitUJaţii cînd gruparea de ofensivă se realizează într-un
mod ou totul diferit de cel în care se constit'Uie în mod abişnuit.
Astfel, folosindu-se zonele libere. punctele favorabile de declanşare
a ofensivei menţinute în cadru[ apă.rării, zonele izolate ;;paţial 'şi
apărate de tmpele depăşite de agiresor, preoum şi zonele ocupate
de formaţiunile de rezistenţă, se constituie diferite grupări de forţe,
de mărime şi natură variabile şi pe spaţii diferite, iniţial izolate
unele de altele. Acesteia trec la ofensivă .în func,ţie de posibiilităţiile
concrete, îndeosebi de realizarea unor rapoarte de forţe favorabi'le
pe direcţiile de acţiune , configuraţia frontulu4 şi necesitatea cooi"
donării ş i conjugării si mUJlitane sau succesive, în timp şi spaţiu a ac
ţiunilor de luptă. In acest mod, putem vorbi de o ofensivă de fac
tură nouă, de tip insurecţional dedanşată din focare şi pe direcţii
diferite 1 s.
Acest fel de angajare a forţelor îl poate pune pe agresor î ntr-o
situaţie extrem de dificilă, obligîndu-1 să-şi disperseze trupele şi
să-şi fracţioneze conducerea pentru a contracara acţiunile noastre
pe multiple direcţii de ofensivă, împiediicîndu-1 să execute cu efi
cienţă manevra de forţe şi mijloace. Totodată, existenţa unor nu
meroase focare în care lupta se desfăşoară viguros şi deosebit de
activ contribuie considerabil la zdrunoinarea şi mai accentuată a

moralului trupelor agresorului, la mărirea derutei şi a panicii î n

rîndurile acestuia, ceea ce accelerează slăbirea forţei sale de apărare
şi creează condiţii pentru î ncercuirea, fracţionarea şi nimicirea for
ţelor lui

într-un timp mai scurt.

Ofensiva desfăşurată cu s ucces

18 General-maior
Ion Şuţa, Consideraţii asupra fizionomiei acţiunilor
militare în rdzboiul întregului popor, în Politic şi social în doctrina mili
tară a României socialiste, loc. cit., p. 1 19-120.
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contribuie într-o mare măsură la menţinuea şi dezvoltarea spiritu
lui combativ şi a elanului ofensiv al forţelor proprii şi populaţiei.
Desigur, că în această situaţie, lodtura principală, deşi preci
:;:: a tă de la început, se va materializa pe timpul desfăşurării ofensi
vei, concentrarea eforturilor realizîndu-se treptat, pe măsura recu
perării de noi forţe, ca urmare a regrupărilor efectuate din cadrul
grupărilor de fixare, aflate iniţial în apărare în contact cu i namicul,
sau ca rezultat al conjugării eforturilor pe timpul desfăşurării ac
ţiunilor pe alte direcţii apropiate de cea a loviturii prind.pale.
Acţiunile deosebit de active, hărţuirea continuă a inamicului
în sectoarele în care iniţial forţele proprii rămîn în apărare, men
ţinerea per:nanentă a contactul ui cu inamicul sau trecerea neîn1-îrziată la urmărirea acestuia în cazul retragerii lui, dezvoltarea
i mpetuoasă a ofensivei, pe direcţiile de efort şi amplificar�a con
tinuă a ariei de desfăşurare a luptelor, prin combinarea celor exe
cutate frontal sau asupra flancurilor inamicului cu cele desfăşurate
în spatele lui de către formaţiunile de rezistenţă şi grupările i zolate
spaţial, conturează tot mai cuprinzător tabloul unei ofensive gene
ralizate pentru nimicirec.1 inamicului şi eliberarea teritoriului na
ţional.
In funcţie de situaţie, pe timpul ofensive� pătrunderile în dis
pozitivul agresorului pot căpăta aspecte diferite. Pe unele direcţii
se pot realiza pătrunderi adînci, iar pe altele pătrunderile pot avea
iniţial aspectul unor mici rupturi, care se lărgesc continuu. Conco
mitent cu aceste pătrunderi clasice, ca urmare a acţiunilor de
rezistenţă şi a folosirii desantului aerian iau naştere şi se dezvoltă
„zonele eliberate'• din adîncimea dispozitivului inamic. Este indicat
ca forţele pătrunse şi cele care acţionează în zonele controlate şi
eliberate să execute acţiuni viguroase î n spatele dispozitivului
inamic pentru a face joncţiunea şi a mări spaţiile controlat� de
trupele proprii, aceste aqiuni creînd condiţii favorabile pentru
noi
fracţionări ale dispozitivului inamic şi nimicirea acestui a
pe părţi.
In cazul cînd ofensiva se duce în condiţii speciale, se impune
ca atît în activitatea de organizare cît şi în acţiunHe trupelor să
se urmărească exploatarea

părţilor

vulnerabile

ale

adversarului

(lipsa unui sistem de foc închegat, aplicarea · loviturii la joncţiuni
şi flancuri), a efectului de surpriză (ca urmare a declanşării ofen
sivei în locuri unde inamioul nu se aşteaptă, simultan pe front şi
în spate din focare), precum şi a caracteristicilor terenului şi stării
timpului care favorizează ofensiva (ofensiva în locurile favorabile
de forţare la cursurile de apă, în lungll'l crestelor şi comunicaţiilor
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în munţi, pe timp de noapte pentru a majora efectul de surprindere
şi a-l împiedica pe inamic să execute focul organizat şi să-şi con
ducă acţiunile tactice, în ,păduri, în zonele cu culturi î nalte, în cele·
cu hidroamelioraţii şi pe platformele industrializate).
In fiecare caz special succesul ofensivei depinde în mare mă
sură, alături de
ceilalţi factori care condiţionează dinamica ofen
sivei, de cunoaşterea aprofundată a elementelor care caracterizează
condiţiile speciale în care se duce lupta, folosirea lor în avantajul
propriu şi prevenirea influenţelor negative pe care le pot exercita
asupra acţiunilor proprii .
Analiza p e care o efectuăm impune observaţia c ă pentru forţele·
din rezistenţă toate cazurile speciale devin cazuri normale de luptă.
Totodată, în timp ce „ofensiva clasică" pentru forţele armate este·
un caz de bază, pentru forţele de rezistenţă a·ceasta devine o ex
cepţie. Cele de mai sus se explică prin faptul că ofensiva forma
ţiunilor de rezistenţă contează în primul rînd nu pe lovitura în
forţă, ci pe alte elemente, cum sînt lovitura prin surprindere în
locul şi momentul cel mai vulnerabil şi mai neaşteptat pentru
i namic, abilitatea, combinarea efectelor fizice ale loviturii cu cele
psihologice, executarea acţiunii în acele condiţii care amplifică de
ruta inamicului şi sustragerea rapidă a forţelor proprii (noaptea, în
pădurii, pe timp de ceaţă etc.).
Inscriindu-se în caracteristicile generale ale ofensivei formele
derivate ale acesteia au multe particularităţi, dintre care, mai pro
eminente sânt cele arătate în continuare.
ln ansamblul acţiunilor de tip derivat, lupta de întîlnire * poate
avea - la nivel tactile - o frecvenţă mai .mare. La nivel operativ
şi strategic, în condiţiile limitelor spaţiului naţional, a compartimen
tării lui g eof.izice şi a desfăşurării strategice a forţelor încă din
anii de pace, angajarea unor operaţii de întîlnire nu este de în
trevăzut.
In cadrul angajării luptelor de întîlnire, cînd ambii adve.rsari
se găsesc în marş şi urunăresc scopuri decisive prin devansarea î n
deschiderea focului, desfăşurarea şi executarea loviturii, pot f i anti
cipate ca frecvente situaţiile în care una din părţi se găseşte în
coloane, iar cealaltă în mişcare, în dispozitive premergătoare de
l uptă sau chiar în dispozitiv de luptă.
In condiţiile unor decalaje în raporturile de forţe, în unele
situaţii este indicată trecerea la apărare a forţelor principale pentru

*

Lupta de întîlnire a fost inclusă în cadrul formelor derivate ale
(şi nu ca o formă de luptă de-sine-stătătoare), deoarece iniţial,
ambii adversari urmăresc atingerea scopurilor prin procedee ofensive.
ofensivei
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oprirea inamicului şi apoi, prin regrupări simple şi succesive, com
binînd acţiunile desfăşurate de front cu cele în flancul (flancurile)
inamicului, eventual în spate, să se asigure nimicirea acestuia pe
părţi. Astfel, concomitent cu păstrarea actualelor caracteristici ale
luptei de întHnire, printre care se afirmă folosirea procedeelor tac
tice ofensive, este posibil să apară noi fizionomii ale luptei de în
tîlnire, rezultate din combinarea judicioasă a apărării de scurtă
durată, cu une1le replieri pe mică adîncime, ambuscade şi cu exe
cutarea unor lovituri ofensive .prin surprindere.
Un rol important în l upta de intilnire îl au acţiunile forţelor
armate şi formaţiunilor populare rămase în spatele i n amicului.
Prin ambuscade şi distrugeri executate pe comunicaţiile de depla
sare ale inamicului, prin lovituri executate asupra coloanelor in
marş, punctelor de conducere, mijloacelor de transmisiuni, artile
riei în deplasare şi în poziţii de tragere, transporturilor de aprovi
zionare etc, acestea pot aduce o contribuţie importantă la dezorga
nizarea dispozitivelor inamicului, la blocarea coloanelor pe comu
nicaţii, la întîrzierea şi împiedicarea desfăşurării lui. Aceste lovituri
îmbogăţesc conţinutul luptei de întilnire şi-i sporesc considerabil
eficienţa, creînd posibilităţi reale ca inamicul să fie lovit nu numai
de front şi flanc de către trupele ce angajează lupta de întîlnire,
ci şi simultan pe toată adîncimea lui, paralizîndu-i libertatea de
acţiune şi transformind lupta de întîlnire într-o luptă de încercuire
�i simultan de nimicire a unei grupări de forţe adverse.
Acţiunile ofensive ale desantului aerian, ca parte componentă
a luptei şi operaţiei, reprezintă o formă de acţiune eficientă a tru
pelor de uscat, care, executată prin surprindere în adînoimea dis
pozitivului inamic, asigură economia de forţe, compensînd i nferio�
ritatea în efective militare şi, totodată, concură la îndeplinirea mai
rapidă a misiunilor tactice şi operative ale unităţilor şi marilor
unităţi.
în condiţiile războillll u i întregului popor, subunităţi�e şi unităţile
de desant aerian, folosind cu pricepere efectele loviturilor aviaţiei,
elicopterelor de sprijin şi focului artileriei cu bătaie mare, nimicesc
inamicul din zona de desantare prin acţiuni hotărîte, î nainte ca
acesta să poată opune o rezistenţă organizată, şi execută rapid
manevra pentru cucerirea (ori de cite ori este posibil, împreună
cu formaţiunile de rezistenţă şi întotdeauna cu sprijinul populaţiei
din zonă) obiectivelor stabilite, cooperînd cu elementele înaintate ale
trupelor proprii care acţionează de front.
Desantul aerian poate fi întrebuinţat în toate formele de luptă,
pe orice teren şi în orice condiţii de stare a vremU, ziua sau

191
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

noaptea, fiind capabil să ducă acţiuni variate, care au un pronun
ţat caracter de independenţă, îndeplinindu-şi iniţial misiunea, de
regulă, prin acţiuni ofensive.
Invăluirea şi întoarcerea, precum şi atacul pe direcţii dife1ite,
constituie modurile specifice de acţiune ale desantului aerian.
Acesta evită angaj area luptei de durată cu forţe superioare ale
inamicului, fiind indicat a se întrebuinţa împotriva inamicului care
se apără pe spaţii largi sau care a fost supus loviturilor puternice
de foc, în teren greu accesibil pentru trupele proprii şi la punctele
obligate de trecere.
Transportul desantului pe traiectul de zbor se realizează cu
ajutorul elicopterelor (desantul aerian debarcat), cu aviaţia mili
tară de transport sau prin folosirea avioanelor (civile) de transport
(desantul aerian paraşutat).
In sprijinul trupelor care acţionează pe o direcţie de litoral,
in deltă sau în zona de lacuri, subunităţile de infanterie marină
pot fi folosite ca desant maritim pentru executarea loviturilor îm
potriva inamicului care a cucerit anumite capete de pod, în vederea
lichidării acestora, în cooperare cu trupele proprii şi cu populaţia
din zonă. Desantul debarcă prin surprindere de pe navele de trans
port (sau vase comerciale adaptate) în locuri favorabile (plaje)
şi sub sprijinul loviturilor aviaţiei şi al focului de pe navele de
luptă atacă i n amicul în spate şi in flanc, împiedicindu-i retragerea.
Totodată, împreună cu trupele care atacă de front, participă la
fracţionarea şi nimicirea grupării inamicului din capul de pod.
In raport cu necesităţile tactice şi operative, lovitura desantului
maritim (ca şi cea a desantului aerian) poate fi repetată în alte sec
toare, acolo unde situaţia concretă impune aceste actiuni.
Incursiunea este o acţiune ofensivă care se execută, de regulă,
cu forţe mai reduse (un gen de ofensivă cu caracter limitat). Acestea
se i nfiltrează în ascuns sau pătrund prin luptă în dispozitivul ina
micului şi asigurîndu-şi flancurile şi spatele, urnnăresc scoaterea
din luptă a unor obiective importante ocupate (apărate) de către
acesta. Une01i incursiunea se execută în scopul menţinerii unor
puncte obligate, care să asigure condiţii favorabile pentru desfăşu
·

rarea ulterioară a acţiunilor de luptă. I ncursiunea capătă note de
eficienţă sporită dacă anterior au pătruns în interiorul obiectivului
inamic unele elemente proprii , care să acţioneze concomitent cu
forţele din exterior.
Raidul este conceput pe plan operativ sau tactic, de către
eşaloanele superfoare, care cunosc situaţia de ansamblu, inclusiv
a formaţiunilor de rezistenţă. Se execută cu subunităţi sau unităţi
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organizate special pentru lupta în spatele inamicului,

sau create

ad-hoc.
Durata şi aria spaţială în care se execută raidul pot avea limite
foarte largi, în funcţie de misii.unea primită, tăria grupării proprii
de forţe şi reacţiile previzibile ale inamicului.
Gruparea de forţe care execută raidul pătrunde în dispozitivul
inami'Cului, de regulă noaptea sau în alte condiţii avantajoase de
mascare, prin spaţiile libere sau sumar supravegheate, sau pe calea
aerului . In unele situaţii este indicat ca forţele destinate să execute
raidul să se dispună preconceput in locuri aS'cunse pentru a fi
depăşite de agresor.
Raidul mmăreşte executarea unor lovituri succesive asupra di
feritelor obiective care prezintă importanţă pentru inamic, precum
şi asupra nodurilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi reţelei de
aerodromuri .
In funcţie de situaţie, forţele care au executat raidul pot fi
recuperate pe calea aerului, prin înapoierea în dispozitiv, prin
j oncţiunea cu trupele care înaintează sau prin integrarea lor în for
maţiunile de rezistenţă.
Urmărirea inamicului care se retrage se execută în limitele
principiilor clasice de acţiune, dar poate căpăta şi unele particu
larităţi. Astfel, pot fi frecvente situaţiile cînd, la descoperirea unor
i ndicii de începere a retragerii, forţele proprii, chiar la ordinul co
mandanţilor de batalioane, fără a mai constitui coloanele de marş
cu elementele caracteristice, trec la urmărirea directă, pe axul lor
de mişcare, din dispozitivul anterior (chiar pe jos, dacă situaţia o
impune), pentru a menţine contactul cu inamicul şi a da posibilitate
altor forţe de pe direcţiile adiacente să-l nimicească sau să-l cap
tureze.
O eficienţă maximă în executarea urmăririi o poate avea fo
losirea unităţilor dotate cu transportoare blindate, care au posibi
l itatea să execute urmărirea pe itinenre paralele, să iasă în spatele
forţelor inamicului care se retrag şi, împreună cu trupele proprii
care acţionează frontal şi cu alte elemente ale populaţiei din zonă,
să-l î ncercuiască şi să-l nimicească (captureze) .
Orice acţiune de umnărire pe plan ta'ctic se i m pune a fi des
făşurată cu multă vigoare, încercîndu-"Se extinderea ariei de urmă
rire şi transformarea succeselor tactice în succes operativ.
!n acest scop apare deosebit de importantă acţiunea de a-l îm
piedica pe inamic să organizeze îrr adincime noi aliniamente de
apărare sau să-şi dirijeze rezervele adînci spre zona în care s-a
produs breşa în dispozitivul inamic. La aceste acţiuni un rol de-
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tenninant îl au forrmaţiunile de rezistenţă şi desantul aerian pro
priu care, folosind starea de derută şi dezorganizare a inamicului,
blochează punctele obligate de trecere, efectuează distrugeri pe
comunicaţiile de retragere ale inamicului şi îi lovesc coloanele.
,,_.O excepţională importanţă pentru mărirea efectelor şi nimici
rea rapidă a inamicului care se retrage o are folosirea pe scară largă,
chiar de cătTe micile eşaloane, a spaţiilor largi existente şi executa
rea prin aceste spaţii a manevrelor de întoarcere şi învăluire.
Mobilizarea întregii populaţii din zonă la lupta împotri\·a ori
căror elemente ale inamicului şi transformarea acţiunilor izolate
în acţiuni de tip insurecţional sînt efecte maxime ce se pot atinge
în timpul unei urmăriri reuşite.
*

Pentru trupele de uscat formele de manevră de tip ofensiv
sînt învăluirea, întoarcerea şi lovitura frontală.
In ofensivă, lipsa uneori a unui traseu bine delimitat şi clar
al frontului, existenţa unor goluri şi intervale în dispozitivele agre
sorului, a flan-curilor descoperite sau insuficient supravegheate, pre
cum şi participarea la lupta armată a formaţiunilor de rezistenţă şi
a întregii populaţii de pe teritoriul vremelnic ocupart reprezintă
condiţii care favorizează executarea frecventă a manevrei de în
văluire şi întoarcere a grupărilor de forţe ale inamicului.
Cînd se execută simpla învăluire, ou o grupare secundară de
forţe şi inamicul este obligat să-şi întrebuinţeze majoritatea re
zervelor împotriva forţelor principale care acţionează de front, gru
parea de manevră poate obţine succese hotărîtoare chiar dacă are
în compunerea sa forţe reduse. In toate cazurile, manevra de învă
luire se combină cu acţiunile frontale care, în funcţie de situaţie,
pot avea un caracter ofensiv, defensiv sau demonstrativ. Uneori,
intre gruparea de manevră şi gruparea care acţionează frontal, la
o depărtare mai mare, poate lipsi legă,turn nemijlocită, sau, pentru
asigurarea acestei legălturi, se poate constitui o grupare (un deta·
şament) de legătură.
Lovitura frontală, care de regulă, presupune o mare superiori
tate în forţe şi mijloace, nu este indicat să se exeoo.te decit acolo
unde şi atunci cînd se pot asigura condiţii de succes. De regulă,
ea poate fi folosită - în situaţii impuse - mai frecvent pe plan
tactic, cînd condiţile de teren şi anotimp impun desfăşurarea acţiu
nilor pe direcţii obligate, sau cînd vulnerabilitatea inamicului asi
gură condiţii favorabile pentru executarea acţiunii frontale.
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Lovitura frontală se poate executa şi la nivel operativ şi stra
tegic pentru ruperea zonei tactice a apărării inamicului. In acest
caz, pe direcţiile pe care se execută ruperea apărării este necesar
să se realizeze superioritatea în forţe şi mijloace şi rapoartele de
forţe care să asigure acţiunea de rupere a apărării.
•

Formaţiunile de luptă înarmate ale populaţiei pot adopta, pen
tru îndeplinirea misiunilor lor, o diversitate de forme şi procedee de
luptă ofensive corespunzătoare situaţiei şi posibilităţilor lor, unele
identice cu cele folosite de trupe (bineînţeles, respectînd propor
ţiile impuse de cantitatea şi calitatea mijloacelor din dotare), altele
specifice acestor formaţiuni.
Dacă forţele armate sînt pregătite să execute în egală măsură
atît acţiuni ofensive cit şi defensive, gărzile patriotice sînt apte
în special pentru acţiuni de apărare a localităţilor, intreprinderilor
şi instituţiilor din care fac parte.
Acţiunile ofensive ale gărzilor patriotice sînt indicate pe di
recţiile unde inamicul dispune de forţe reduse, nu are rezerve pu
ternice, sau a început să părăsească poziţiile ocupate, datorită suc
cesului obţinut de forţele noastre armate.
Foarte eficiente se pot dovedi infiltrările şi acţiunile în spa
tele inamicului, care să preceadă trecerea la ofensivă, cu subuni
tăţi pregătite în mod special în acest scop, şi pe cit posibil, care îşi
au reşedinţa în zona de acţiuni. De asemenea, se poate dovedi efi
cientă folosirea gărzilor patriotice împreună cu alte forţe la eliberarea propriilor lor localităţi, în special în cazul ripostelor
ofensive ale apărării.
Jn cazul cînd în apropierea localităţilor de reşedinţă inamicul
a lansat desant aerian, formaţiunile de gărzi patriotice pot parti
cipa iniţial la blocarea desantului inamic şi, ulterior, alăturîndu-se
forţelor
armate, pot participa la nimicirea acestuia prin acţiuni
ofensi\·e.
Şi acţiunile de rezistenţă armată în spatele dispozitivului ina
mic pot îmbrăca o gamă largă de forme şi procedee de luptă, unele
avînd aceleaşi caracteristici ca şi ale luptei armate desfăşurate de
celelalte componente ale sistemului militar, altele avînd un carac
ter specific.
Caracterul precumpănitor ofensiv al tuturor acţiunilor din re
zistenţă este principala caracteristică a luptei cu inamicul din te
ritoriul vremelnic ocupat.

195
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

Efectivele şi puterea de foc reduse ale formaţiunilor de re
zistenţă impun angajarea unor acţiuni de scurtă durată, prin sur
prindere, exploatînd la maximum avantajele întunericului, condiţiilor
meteorologice grele şi terenului, în care lupta apropiată reprezintă
unul dintre procedeele principale.
Lovirea neîncetată a inamicului este o cerinţă principală a
luptei în spatele inamicului 19, şi în acelaşi timp una dintre condi
ţiile obligatorii de succes.
Ofensiva, ca formă de luptă dusă după regulile şi procedeele
cunoscute, este posibilă numai în condiţii cu totul favorabile cînd,
pe măsura eliberării teritoriului şi apropierii forţelor armate agre
sorul a pierdut iniţiativa strategică. In acest caz, formaţiunile de
rezistentă acţionează, de regulă, pe direcţii care converg cu cele
pe care acţionează trupele. Aceasta presupune declanşarea proce
sului de întărire a formaţiunilor înarmate ale rezistenţei, înche
garea lor în formaţiuni mai mari şi mai puternice, pe cît posibil
de t i pul celor militare.
Este evident că şi alte acţiuni ofensive pot fi posibile, însă de
o amploare mai mică decît a celor desfăşurate de forţele armate. In
condiţiile unor lovituri succesive puternice, executate din zonele
l ibere, a unor acţiuni variate ale rezistenţei, încununate de succes
şi a unei situaţii de ansamblu mai puţin favorabile pentru agre
sor, cînd acesta, chiar dacă dispune de forţe superioare, nu le are
articul ate în dispozitive de luptă, se pot obţine succese hotăritoare
prin executarea unor lovituri convergente, care să ducă la mă
rirea zonelor libere. De o mare eficienţă pot fi loviturile gen „a,·a
lanşă", ce se obţin prin intensificarea succesivă a acţiunilor exe
cutate asupra aceluiaşi obiectiv, de cîteva grupări de forţe, la in
tervale scurte şi variate de timp.
Pot fi şi situaţii cînd, pe teritoriul vremelnic ocupat, formaţiu
nile de rezistenţă să acţioneze împreună sau în cooperare cu anumite
grupări de trupe izolate în spatele inamicului. In acest caz acţiu
nile rezistenţei pot avea o amploare sporită.
Dintre formele specifice

de

acţiune

ale

rezistenţei armate

amintim hărţuirea, incursiunea şi raidul.
O acţiune specifică rezistenţei este lupta folosind explozi,•i şi
mijloace incendiare împotriva diferitelor obiective ale agresorului
(puncte obligate de trecere, căi rutiere, căi ferate, puncte de con
ducere, depozite). Acest gen de acţiuni, deşi executate de grupuri
t9

Pentru acest fel de acţiuni o documentaţie mai largă în : Colonel

Gh. Stănciulescu, Acţi u n i l e de luptă în spatele inamicului. Editura M i l itară,
Buc u reşti, 1974, p. 132-168.
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mici, pot provoca inamicului pierderi considerabile sau pot împie
dica t ransporturile de aprovizionare-evacuare, precum şi manevra
acest uia într-o perioadă de timp îndelungată. Atunci cînd aceste
acţiuni vizează o perioadă mare de timp, o arie spaţială mare şi
obţinerea unor efecte majore, rezultatele finale depăşesc cu mult
cadrul tactic în care ele se desfăşoară.
Ţinînd seama de faptul că agresorul potenţial îşi dezvoltă neîn
cetat arsenalul procedeelor şi mij loacelor de combatere a rezistenţei.
prin acţiunile de antiguerilă, apare imperios necesar ca acestea s!I.
fie studiate pentru găsirea unor noi şi variate procedee de a le
con t racara.

5.5. Stări şi acţiuni asociate luptei armate
(premergătoare şi rezultate din ea)
Deplasarea

trupelor.

Marşul.

Transportul.

Staţionarea

ln ansamblul războiului, perioadele de timp în care forţele
beligerante sînt angajate nemijlocit în acţiuni de luptă alternează
cu „pauze" în oare se pregătesc, din punct de vedere conceptual şi
material, viitoarele acţiuni de luptă.
Această alternanţă are loc nu numai ca succesiune în timp a
unor acţiuni pe aceeaqi porţiune a frontului, ci, şi ca vari,aţie în
spaţiu, pe diferite sectoa.re de front. I n timp ce pe unele sectoare
de front au loc încleştări de forţe, pe altele, în acelaşi timp, au loc
"pauze" în care se pregătesc acţiunile următoare. Chiar şi pe acele
direcţii unde grupă1ile de forţe sînt angaj ate în lupte (operaţii), î na
poia fronturilor constituite trupele aflate în rezervă desfăşoară ac
ţiuni asociate luptei, fie ca urmare a unor necesităţi ce derivă din
posibilitatea angajării lor în acţiunile viitoare, sau rezultate din
luptele care au avut loc,
A.cest gen de acţiuni se materializează nu numai în proceseie
de antrenare, educare şi completare a trupelor, ci şi prin deplasări
şi transporturi de trupe în vederea realizării unor noi grupări şi
regrupări de forţe, precum şi prin efectuarea transporturilor de
aproYizionare şi evacuare în vederea asigurării materiale a noilor
acţiuni care se proiectează.
Deplasarea,

transportul şi staţionarea trupelor sînt

activităţi

importante care ocupă majoritatea timpului destinat pentru pregă
tirea �i desfăşurarea luptei şi operaţiei ( aproximativ două treimi).
Fără a fi rupte de acţiunile de luptă propriu-zise, acestea se execută
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în scopul şi din necesLtăţile luptei şi operaţiei şi de cele mai multe
ori sînt fie o prelungire, un rezultat al luptei, fie un preludiu al ei.
Dacă în trecut marşul, transportul şi staţionarea trupelor erau
executate, de regulă, numai sub pericolul loviturilor aviaţiei inami
cului şi doar uneori al atacului terestru, în prezent, datorită extin
derii acţiunilor de război pe tot teritoriul ţărilor beligerante, nu
mai există nici o „zonă sigură" pe aceste teritorii oare să fie ferită
de loviturile adversarului.
O caracteristică a războiului întregului popor, în care inamicul
poate să deţină supremaţia aeriană, rezultă şi din posibilităţile
acestuia de a lovi orice obiectiv de pe adîncimea tactică, operativă
sau strategică, de pe întregul teritoriu naţional, de a folosi manevra
pe verticală cu trupe aeromobile şi de desant aerian, precum şi ac
ţi'Wli intense de cercetare-diversiune. I n aceste condiţii, orice depla
sare sau staţionare a forţelor proprii, chiar în afara contactului
nemijlocit cu inamicul, la depărtări mari faţă de linia frontului, se
execută sub pericolul permanent al atacuTilor aeriene şi terestre ale
acestuia. Totodată însă aceste pericole pot fi parţial anihilate de
avantajele pe care le oferă executarea deplasărilor şi staţionărilor pe
teritoriul propriu.
Avantajele luptei pe propriul teritoriu, sprijinul populaţiei
creează condiţii favorabile pentru asigurarea multilaterală a acestor
acţiuni şi pentru executar ea lor eficientă în orice situaţie de luptă.
Marşul, transportul şi staţionarea trupelor şi a fprmaţiunilor de
apărare, folosite la too.te eşaloanele, executate în secret şi în con
diţii de securitate, folosind la maximum avantajele terenului şi
condiţiile de timp (anotimp) contribuie într-o măsură considerabilă
la realizarea surprinderii inamicului, la executarea unor manevre
rapide pentru concentrarea eforturilor pe direcţiile şi în zonele voite.
Aceasta este una dintre condiţiile esenţiale pentm obţinerea suc
ces.ului în lupta împotriva unui agresor superior în forţe annate.
Marşul reprezintă deplasarea organizată a forţelor dintr-o zonă
în alta. I n vederea executării marşului forţele care se deplasează
se constituie în coloane de marş. Marşul se execută pe mijloace de
luptă, pe mijloacele de transport din înzestrare sau pe cele primite
în acest scop (rechiziţionate din economia naţională) sau pe jos, în
scopul ajungerii în locul fixat, la timpul stabilit şi cu întreaga ca
pacitate de l uptă. Daitorită distrugerilor pe comunicaţii, sau unor
necesităţi impuse de situaţie, este de întrevăzut că într-un război

de apărare va spori frecvenţa marşurilor executate pe jos. In funcţie
de mijloacele de transport existente, marşul se poa.ite executa pe
autovehicule, transportoare blindate, tancuri, tractoare ou remorcă,
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căruţe şi diferite atelaje ; formaţiuntle de rezistenţă pot folosi cai
(catîri) pent:m marşul căilare. ln munţi trupele, formaţiunile de apă
rare şi formaţiuni,le de rezistenţă pot folosi, concomitent cu marşul
executat pe jos, transportul samarizat al diferitelor mijloace de luptă
şi materiale.
Pe cîmpul de luptă marşul se poate executa într-o mare diver
sitate de situaţii tactice : cînd se întrevede posibilitatea înWnirii cu
inamicul terestru pe timpul deplasării în vederea executării ripos
telor ofensive, trecerii la apărare pe aliniamente din adîncime, pe
timpul retpagerii, în cursul ofensivei pentru introducerea în lup.tă
a rezerYelor, la atacarea din mişcare a diferitelor aliniamente, la
respingerea contraatacurilor şi oontraloviturilor inamicului, pe tim
pul executării raidului.
ln afară de aceste situaţii marşul se poaite executa în afara
contactului cu inamicul, în zonele libere, in vederea realizării unor
grupări de forţe şi regrupări, înlocuiri, trecerii la ofensiva din miş
care, execultării acţiunHor demonskative şi false.
1n funcţie de direcţia de deplasare, marşurile se pot executa
spre linia frontului, dinspre front către înapoi sau de-a lungul
frontului .
După distanţa de deplasare, marşurile se pot executa pe dis
tanţe scurte (de ordinul kilometrilor), medii (zeci de kHometri), mari
(sute de kilometri). In acest ultim caz vor fi necesare mai multe
etape de marş. Procedeul de bază de deplasa1·e a trupelor pe dis
tanţe mari este cel combinat *, care presupune efectuarea deplasării
pe cea mai mare parte din distanţă prin transport, iar pe porţiunea
finală prin marş.
In funcţri.e de timp şi anotimp marşul se poate executa ziua sau
noaptea, vara, iarna, pe timpul dezgheţului.
Din punctul de vedere al eforturi,lor la care sînt supuse trupele
(formaţiunile) şi mijloacele de tl'ansport marşurile pot fi normale
sau forţate. 1In cazul marşului forţat, menţinîndu-se ritmul de marş,
se măreşte timpul destinat marşului, ceea ce are ca efoct mărirea
etapei de marş în 24 ore.
După natura terenului şi a comunicaţiilor marşul se poate exe
cuta în teren şes, accidentat şi aicoperit, în munţi, în păduri, tra* Conceptul de deplasare combinată se foloseşte în două sensuri. Primul
presupune schimbarea mijloacelor de transport pe timpul efectuării unei de
plasări. Al doilea incumbă folosirea simultană a două tipuri de mijloace
de transport pentru aceeaşi mare unitate (de exemplu o parte se transportă
pe c.f., iar alta cu autovehicule).
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versînd platforme de hidroamelioraţii, pe şosele, autostrăzi, dru
muri de coloană şi pe anumite porţiuni î n afara drumurilor.
Coloanele de marş se compun din mijloace foarte diferite, care
au viteze, greutăţi şi gabarite diferite. Din această cauză, la orga
nizarea marşului apare n ecesitatea să se ţină seama de servituţile
impuse de caracterul căilor de comunicaţie rutiere, de rezistenta
podurilor, deschiderea curbelor etc.
Itinerarele de deplasare se aleg astfel încît să nu necesite ame
najări speciale, să ofere posibilităţi de varientare şi rocade, să aibă
cit mai puţine puncte obligate de trecere, să pennită deplasarea
cu viteze cît mai mari, în ascuns şi neobservată de inamic. Itine
rarele cele mai favorabile sînt acelea care străbat zone care oferă
condiţii de dispersare, adăpostire şi protecţie, iar în caz de pericol
posibilitatea de a pune în valoare totalitatea mijloacelor de foc,
sprijinul reciproc între coloanele de marş şi în cadrul fiecărei co 
l oane, precum şi posibilitatea desfăşurării în dispozitive premergă
toare de luptă.
Tn cazul cînd inamicul aerian este activ, precum şi în apro
pierea liniei frontului, marşurile cele mai tipice sînt cele executate
pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă. Totuşi, nece
si1tăţile cîmpului de luptă impun frecvent şi executarea unor marşuri
pe timp de zi, de regulă, cele care au loc chiar pe timpul desfă�u
rării luptei şi operaţiei. In acest caz se impun măsuri suplimentare
de mascare, siguranţă şi pentru lupta împotriva mij loacelor aeriene
ale inamicului .
O situaţie cu un grad ridicat de dificultate o poate constitui
perioada iniţială a războiului. In cazul cînd inamicul trece la agre
siune prin surprindere, mobilizarea unităţi,Jor şi mariloc unităţi,
concentrarea şi realizarea dispozitivului lor de luptă (operativ) au
loc, de regulă, concomitent cu ducerea acţiunilor împotriva acestuia.
Ca ur:mare, în această situaţie pot să apară greutăţi deosebite în
executarea marşurilor către zona acţiunilor de luptă, trupele putînd
fi obligate frecvent să intre direct în luptă din dispozitivul de
marş. In aceste situaţii se impune ca îru:: ă de la constituirea dispo
zitivului de marş să se ţină seama de necesitatea rapidei şi uşoarei
desfăşurări în dispozitiv de luptă fărră manevre complicate.
Ţinînd seama de posibilităţile pe oare un eventual agresor le
poate avea pentru a executa şi cercetarea cosmică, se i mpun - la
nivelul conducerii strategice şi operative - măsuri speciale de mas
care antisatelit, care se î nscriu î n măsurile generale de mascare.
Deplasarea în siguranţă şi în ascuns presupune pe de o parte
măsuri de apărare şi încolonare corespunzătoare în dispozitivul de
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marş, iar pe de alta intreprinderea unor acţiuni de dezinformare,
care să-l inducă în eroare pe agresor asupra celor ce se intimplă
în realitate. Aşa, de pildă, cînd sitruaţia impune adUICerea pe timp de
zi a unor forţe şi mijloace din adîncime către anumite sectoare ale
frontului se pot deplasa şi în sens invers unele unităţi, subunităţi
şi formaţiuni de apărare, pentru a se crea imaginea că în sectoarele
respective se execută înlocuiri şi nu concentrări de trupe.
Dacă trupele sînt nevoite să ocupe pe timp de zi unele alinia
mente de apărare din adincime, parte din unităţile ce se deplasează
pot executa marşul dincolo de aliniamentele respective şi apoi să
revină pe acestea numai după căderea întunericului. Acest procedeu
il poate înşela pe agresor asupra forţelor pe care le va întîlni pe
aliniamente din adîndme. Desigur, un aport deosebit la aceste
acţiuni de mascare îl pot aduce şi neutralizarea prin bruiaj a apa
raturii radioelectronice de cercetare a inamicului, precum şi măsu
rile de mascare împotriva acesteia.
Conducerea marşului presupune desfăşurarea unei activităţi
j udicioase pentru asigurarea ajungerii trupelor la timp şi în mod
organizat pe aliniamentul iniţial, coordonarea mişcării coloanelor
pe aliniamentele stabilite (la cîteva ore de marş unul de altul),
oprirea coloanelor în halte şi sosirea acestora în zona sau pe alinia
mentul stabilit la termenul prevăzut.
Deplasarea 01·ganizată a unor cantităţi mari de forţe şi mijloace
tehnice impun măsuri de asistenţă tehnică a coloanelor şi un servi
ciu de comenduire şi îndrumare a cirOUilaţiei pe toată durata ma.r
şului. La realizarea acestor măsuri o contribuţie importantă o au
atelierele de reparaţii şi de întreţinere existente pe teritoriu (prin
legătura cu consiliile locale de apărare) care au posibilitatea să
acorde asistenţă tehnică la mijloacele de transport deteriorate. Tot
odată, în virtutea pre\·ederilor legii reichiziţiilor şi prestărilor de
servicii, la fluiditatea marşului contribuie organele şi formaţiunile
Ministerului de Interne, gărzile patliotice şi detaşamentele de ti
neret, întreaga populaţie care pot realiza serviciul de comenduire,
pot amenaja şi reface unele porţiuni de itinerar, şi asigura paza şi
apărarea unor puncte vulnerabile din lungul itinerarelor de marş.
La nevoie, aceste forţe pot participa şi la lupta împotriva grupurilor
de cercetare-diversiune şi a desantului aerian inamic care ar încerca
să acţioneze împotriva coloanelor de marş sau să execute distrugeri
pe itinerare.
In cazul că se impune a se efectua deplasarea pe distanţe mari,
pentru a menaja tehnica auto şi şenilatele, trupele se pot deplasa
şi prin folosirea altor mijloace, care au o capacitate şi viteză mare
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de transport. In această situaţie deplasarea trupelor se execută
prin transportul lor, de regulă, pe calea ferată.
Transportul trupelor constă în deplasarea acestora pe distanţă
m are sau medie cu unul sau cu mai multe feluri de mijloace de
1 riansport - feroviar, fluvial, sau aerian. El se organizează şi se
conduce la nivel strategic şi operativ.
Dezvoltarea căilor ferate din ţara noastră creează condiţii fa
vorabile pentru transportul. rapid al trupelor şi materialelor pe
tot teritoriul naţional. Totodată, limitele teritoriului naţional, pre
cum şi fizionomia reţelei de căi ferate creează numeroase servituţi
şi un graid ridicat de vulnerabilitate transporturilor feroviare, după
declanşarea agresiunii.
Transportul feroviar asigură deplasarea în t1mp scurt a un01·
cantităţi mari de triupe şi materiale şi creează ·condiţii favorabile
pentru protejarea personalului şi mijloacelor de luptă împotriva
intemperiilor şi pentru odihna personalului, evitînd şi solicitarea
motoresurselor autovehiculelor. Personalul şi tehnica de luptă trans
portate pe calea ferată îşi păstrează capacitatea de luptă completă,
putînd intra în acţiune la timp scurt după debarcare.
Pe calea ferată se pot transporta fie în întregime, fie parţial
(restul prin marş, pe roţi) unităţi sau mari unităţi. La organizarea
eşaloanelor de transport se are în vedere ca în compunerea acestora
să intre în întregime unităţi şi subunităţi, împreună cu toate ele
mentele de sprijin şi de asigurare, astfel incit la nevoie să debarce,
să se desfăşoare şi să intre în luptă în mod independent.
Pentru marile unităţi care au în compunere tehnică de luptă
grea se foloseşte, de regulă, procedeul de deplasare combinat, care
presupune transportul tehnicii grele pe calea ferată şi deplasarea
celorlalte truipe prin marş.
Dacă pe timpul transportului traseul căii ferate este întrerupt,
se organizează, după caz, varientarea itinerarelor, fie transbordarea
trupelor, transportul continuînd pe calea ferată sau folosindu-se alte
mijloace (de regulă, marşul pe roţi).
Siguranţa trupelor se asigură prin paza şi apărarea nemij locită
a eşaloanelor de transport de către subunităţi destinate special în
acest scop.
Paza şi apărarea căiilor ferate şi a noduri,lor feroviare se asigură,
de regulă, de către trupele, organele şi formaţiunile Ministerului
de Interne (în special lucrările de artă, ti·ecătorile şi nodurile im
portante de comunicaţii), precum şi de gărzile patriotice şi deta
şamentele de tineret existente pe traseu.
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Transportul pe apă
pe Dunăre sau pe rîurile interioare na
\·igabile - constituie un procedeu auxiliar de deplasare a trupelor.
El se execută pe distanţe variabile, în afara zonei acţiunilor de
luptă şi, de regulă, numai la nivelul unităţilor şi subunităţilor, prin
mijloace de transport militare (specia,Jizate) sau prin adaptarea unor
nave de transporrt: (sau de altă natură) ale marinei fluvi1ale comer
ciale şi de pasageri.
La realizarea siguranţei transpo1iurilor pot participa în afară
de forţele care fac siguranţa transporturifor terestre parte din îor
-

maţiile grănicereşti şi grupele de sprijin ale grănicerilor din zona
de frontieră.
Prin posibilitatea folosirii avi1aţiei civile alături de cea militară,
transportul pe calea aerulUii poate căpăta o pondere însemnată, î n
special în faza premergătoare ş i î n cea iniţială a războiului.
Avioanele şi elicopterele pot asigura transportul unor subuni
tăţi şi unităţi in vederea introducerii lor la timp în luptă sau
folosirii acestora ca trupe aeromobile, pot transporta desantul aerian
şi elementele de cercetare în adînt:imea dispozitivului inamic, e xe
cuta transporturi de răniţi, materiale, muniţii, echipament şi hrană
pentru aprovizionarea trupelor, în:deosebi a celor care luptă în în
cercuire, precum .şi a formaţiunilor de rezistenţă_
Nevoile tactice şi operative pot impune ca, pentru realizarea
acestor transporturi, să fie folosirt:e, pe lîngă pistele de decoilare-ate
rizare speciale, şi autostrăzile, uneJe .porţiuni de şosele şi terenurile
sumar amenajate (gazonate sau petrnlate), precum şi u nele platforme,
cu dimensiuni reduse, special amenajate.
Pentru transportul trupelor, indiferent de procedeul folosit, se
stabilesc, de regulă, raioane de aşteptare, de îmbarcare (ambarcare),
de debarcare şi de adunare (în succesiunea ocupării lor).
Staţionarea reprezintă situaţia în care trupele nu se găsesc
angajate în luptă, sînt dispuse grupat potrivit scheme.tor organiza
toTice, în locuri în care se pregătesc în vederea luptei sau se refac
după ce au paiiicipat la ea. Ea poate avea loc în raioanele de con
centrare,

de

regrupare,

de aşteptare,

de

adunare,

timpul marşului - în raioanele dinainte stabilite

precum

şi

pe

(halte, raioane

pentru odihna de zi sau de noapte).
Cantonarea trupelor
afara

în

locaHtăţi

sau dispunerea

acestora

în

localităţilor, inclus iv î n bivuacuri şi tabere (bazele forma

ţiunilor de rezistenţă) se realizează, în funcţie de durata de staţio
nare, fie

în anumite zone din teren, fie în lungul comunicaţiilor,

folosindu-se în

acest scop

şi

zonele

adiacente

deplasare.
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comunicaţiei

de

La dispunerea trupelor şi formaţiunilor populare înannate î n
staţionare este indicat să se ţină seama, î n primul rînd, d e misiunea
ce urmează a fi îndeplinită (de activităţile ulterioare) şi de posibi
litatea apărări i acestora împotriva loviturilor din aer şi a atacurilor
terestre ale inamicului din toate direcţiile. Fiecare zonă de dispunere
se alege în funcţie de existenţa drumurilor (de intrare şi ieşire), a
acoperirilor, surselor de apă, precum şi de starea sani.taro-epide
miologică a zonei. In acela..,i timp, în funcţie de destinaţia sa, este
necesar ca dispunerea nemijlocită a forţelor şi mijloacelor să nu fie
făcută în apropierea unor obiecti\'e importante (economice, puncte
obligate de trecere) care sînt vulnerabile faţă de atacul aenan ş1
terestru a l inamicului ; să asigure posibilităţi corespunzătoare pentru
udihnă, refacerea forţelor, împrospătarea efectivelor şi completarea
mijloacelor de luptă, precum şi pentru pregătirea acţiunilor viitoare
In luptă, necesităţile tactice şi operative primează întotdeauna faţa
de preocupările pentru bun trai şi confort.
Ascunderea faţă de cercetarea aeriană (inclusiv din sateliţi) este
favorizată în zonele î n care există suficiente acoperiri naturale ;
este necesar să se ţină seama că lipsa acestora nu poa.te fi complet
suplinită prin folosirea mijloacelor de mascare din înzestrarea tru
pelor, care sînt insuficiente pentn1 un asemenea scop, iar execu
tarea unor lucrări speciale de m ascare nu este posibilă fiindcă ar
necesita cantităţi enorme de materiale, timp îndelungat şi numeroase
efective şi mijloace materiale. Terenurile des:coperite se folosesc, de
care

regulă, pentru amenajarea unor raioane false de dispunere,
pot atrage cercetarea şi loviturile din aer ale agresorului.

Dispunerea subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi din adin
cirnea proprie, precum şi existenţa formaţiunilor populare de apărare
în toate localităţile creează o reţea densă de adevărate „noduri de
rezistenţă", care dau adîncime apărării la scara întregului teritoriu
naţional.
Aceasta se realizează prin modul în care se dispun în garnizoa
nele de reşedinţă toate forţele sistemului naţional de apărare. După
declanşarea agresiunii de către inamic fiecare unitate şi subunitate
de tip militar sau formaţiune populară de apărare, în locul în care
se găseşte şi îşi desfăşoară activitatea, îşi are studiate şi pregătite
cîteva variante de dispozitiv de luptă, care să poată fi ocupat în cel
mai scurt timp, în funcţie de situaţie. Aceasta conferă sistemului
naţional de apărare, în ansamblul său, o mare capadtate de reacţie,
posibilitatea

respingerii

oportune

a

atacurilor

inamicului

desantului inamic şi cercetării-diversiune.
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aerian,

Tote>dată acest inod de dispunere a forţelor conferă apărării, in
ansamblul său, o puternică structură teritorială, asigură armatei o
mare disponibili tate operaţională şi îl obligă pe inamic să-şi anga
jeze noi şi noi forţe pentru a cuceri fiecare porţiune de teren.
Obligîndu-1 pe inamic să-şi extindă loviturile şi să-şi angajeze
rezervele, aceste acţiuni duse direct din raioanele (zonele) de sta
\ i onare (dispunere) duc l a scăderea ritmului de înaintare a grupă
rilor pri ncipale ale inami cului , l a temporizarea şi I a blocarea lor în
acţiuni locale de uzură, fără perspectiva unor succese de amploare.
Efectele acestor a{!ţiuni cresc pe mă5ura în care, odată cu disper
sarea trupelor agresoare, se realizează şi izolarea lor spaţială, pen
t ru perioade cît mai îndelungate.
Toate cele de mai sus determină n ecesitatea ca forţele aflate
î n raioanele de staţionare (dispunere) să aibă capacitatea de a trece
la acţiuni de luptă d irect din aceste raioane. 1n acest scop, printre
alte măsuri, într-un prim plan se situează cele de siguranţă.
Forţele aflate în staţionare îşi realizează siguranţa, de regulă,
prin mijloace proprii : posturi de pază, de observare, pînde, ambus
cade, patrule, pichete sau detaşamente de pază şi subunităţi sau
unităţi de serviciu pentru intervenţie în orice moment, pe orice
direcţie. Prin consi liile locale de apărare, trupele cooperează cu for
maţiunile de apărare existente în zonă pentru realizarea unui sistem
de �iguranţă şi de apărare unitar ş i coordonat.

5.6. ,\specte ale conducerii luptei (operaţiei)
Cerinţe fundamentale. Caracterul specific al conducerii
în fizionomia actuală a luptei armate. Perfecţionarea con
tinui a formelor şi procedeelor de luptli, atribuţie a conducerii

Conducerea trupelor şi formaţiunilor de luptă î narmate ocupă
un rol important în ansamblul luptei armate. Ea presupune o acti
vitate de concepţie şi de execuţie complexă desfăşurată de coman
oanţi, state majore, organe politice, consilii locale de apărare pen:iru
pregătirea acţiunilor ce urmează să se desfăşoare şi pentru condu
cerea în l u ptă (operaţie) a forţelor şi mijloacelor subordonate î n
vederea îndeplinirii misiunilor.
Şi î n cadrul războiului popular de apărare conducerea luptei
(operaţiei) se realizează în concordanţă cu normativele generale care
g1n-ernează orice act al conducerii, dar în acelaşi timp, ea se subor
donează şi unor cerinţe specifice.
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Astfel, una dintre cerinţele fundamentale ale conducerii o
constituie caracterul unitar şi centralizat al acesteia. Indiferent de
cantitatea şi diversitatea forţelor şi mijloacelor care participă l a
lu:ptă (operaţie), a fornn e lor şi procedeelor de acţiune folosite, toate
eforturile forţelor participante trebuie dirijate potrivit unei concepţii
unice. Aceasta, deoarece concepţi·a unică şi conducerea centrali
zată - alături de unitatea de interese şi aspiraţii a tuturor forţelor
participante la luptă - sînt factorii principali care asigură conver
genţa şi însumarea eforturilor atît de necesare în condiţiile unor
rapoarte de forţe care dezavantajează trupele propri i .
iPreviziunea, elasticitatea şi supleţea sînt atribute d e mare im
portanţă ale conducerii. Pe baza lor se creează posibilitatea de a
întrevedea şi de a se folosi formele şi procedeele de acţiune cele
mai i ndicate în situaţia dată, astfel i ncit ele să corespundă co111di
ţiilor conicrete şi, pe cit posibH, să fie aplicate într-un aU mod decît
s-au folosit în acţiunile anterioare.
Deoarece este posibil oa agresorul să folosească o mare diver
sitate de forme şi procedee specifice luptei moderne, se impune ca
toate eşaloanele de conducere să aibă capacitatea de a se orienta
spre folosirea alternativă a formelor şi procedeelor de luptă care
corespund situaţiei. Astfel, trupele şi f011maţiunile de apărare, des
făşurînd anumi·te acţiuni, pot fi puse adeseori în situaţia de a l e
întrerupe ş i d e a trece l a îndeplinirea altor misiuni, mai importante
în acel moment (de pildă ca urmare a deschiderii unor noi focare
de acţiune de către agresor).
Apariţia frecventă pe cimpul de luptă a unor factori imprevi
zibili, precum şi complexitatea situaţiilor impun conducerii să fie
suplă, dar î n acelaşi timp fermă, activă, dinamică şi oportună, să
cunoască î n orice moment situaţia trupelor proprii, posibilităţile
agresorului î n timp .şi spaţiu .şi celelalte elemente care pot determina
schimbări de atitudine, să aprecieze just şi rapid condiţiile favorabile
şi să ia măsuri la timp pentru schimbarea formei (procedeului) de
acţiune, în ideea executării unor lovituri care să permită obţinerea
s uccesului în acţiunea ,proiectată.
Indiferent de ritmul în oare se desfăşoară lupta (operaţia), con
ducerea trebuie să fie continuă, să se adapteze permanent ritmului
şi intensităţii situaţiilor create şi să asigure secretizarea activităţilor
ce se execută.
La eşaloanele tactice conducerea se realizează, de regulă,
baza luării

pe

nemijlocite în considerare a factorilor constanţi şi va

riabili ai situaţiei de luptă. La acest nive•l activităţile de conducere
se înscriu în principiile : cît mai multă iniţiativă şi spirit activ in
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vederea îndeplinirii misiunii ; la acţiunile întreprinse de agresor sau
la schimbarea datelor situaţiei se iau acele măsuri care să pucă cu
consecvenţă la î ndeplinirea misiunii. Noile măsuri care se iau vi
zează, de regulă, schimbarea procedeelor de l uptă sau folosirea
concomitentă şi a altora, corespunzătoare noii situaţii. I n acest fel,
la eşaloanele tactice condu�erea este o succesiune de acte de decizie
determinate de fiecare schimbare î n situaţia tactică.
I n general, caracterul conducerii este influenţat şi de multitu
dinea şi marea varietate a forţefor şi mijloacelor proprii, în sens
structural-organizatoric, înzestrării şi instruirii, conducerea fiecărei
categmii de forţe bazîndu-se pe reguli care impun luarea în consi
derare a posibilităţilor reale de care dispun. Este mai uşor a con
duce forţe compacte şi omogene, decît formaţiuni şi grupări eterogene.
Situaţiile care apar ca urmare a unor posibile acţiuni de am
ploare ale agresorului asupra s patelui frontului, chair î n primele
ore ale războiului (acţiunea trupelor de desant aerian şi de cerce
tare-diversiune asupra marilor centre economice şi administrative,
nodurilor de comu nicaţii �i punctelor obligate de trece·r e, î ncercarea
de a crea un al doilea front în adîncimea teritoriului naţional, dis tru
gerea căilor de comunicaţii, paralizarea transporturHor, î nt·reruperea
legăturilor etc.) pot face necesară luarea unor hotărîri din partea
con.siliilor locale de apărare şi a comandamentelor militare fără a
se aştepta indicaţii din partea eşaloanelor superioare. Aceasta se
i mpune cu atît mai mul t ou cît legătura cu eşaloanele superioare
poate fi temporar întreruptă, iar conducerea aqiunilor mai multor
grupări de forţe pentru soluţionarea unei singure misiuni sau pentru
îndeplinirea simultană sau succesivă a unor misiuni diferite pre
supune existenţa unor acte de conducere şi pe plan local ferme
şi continue.
I n aceste condiţii, comandantului (comandamentului) îi va reveni
spre rezolvare un număr mare de probleme într-o situaţie com
plexă, i nsuficient de clară, contradictorie ,şi care se schimbă repede.
Totodată trebuie ţinut seamă că în această situaţie complexă ina
micul va căuta, pe toate căile, să-şi mascheze intenţiile şi să ducă
acţiuni înşelătoare, să-şi impună voinţa, să cucerească iniţiativa şi
să ducă concomitent, împotriva forţefor noasitre, .un

activ război

psihologic . .
Ca niciodată î n trecut, rezulta tul l uptei (operaţiei) va fi deter
minat nu

numai de cantitatea şi calitatea forţelor şi mijloacelor
angajate, ci şi, într-o mare măsură, de caHtatea actiului de concepţie,

de arta conducerii trupelor, de moralul comandamentului şi trupei.
I n aceste condiţii, o mare importanţă pentru calitatea actului d e
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conducere o are luciditatea î n gîndire a personalului de conducere,
capacitatea de a folosi practic metode expeditive de analiză a unor
factori şi condiţii contradictorii, a tuturn1· fenomenelor şi eveni
mentelor oare însoţesc lupta, capacitatea de a prevedea schimbările
posibile în situaţia de luptă.
Desigur că este greu să se prevadă" încă de pe acum, în cele
mai mid d2talii, CUlll1 s-ar desfăşura un război al întregului popor
şi să se pregătească soluţii pentru toate situaţiile care s-ar putea
ivi. Ceea ce se poate afirma este că un comandament îşi \·a afinna
spiritul de iniţiativă în actul de concepţie, înainte de toate, prin
capacitatea sa de a face faţă neprevăzutului, de a găsi soluţii efi
ciente Şi oportune pentru orice situaţie imprevizibilă. Totodată
apare importanţa de prim plan a unor calităţi ale comandantului şi
actului de comandă, cum sînt măiestria, curajul, voinţa, fermitatea
şi stăpînirea de sine, capacitatea de a-i mobiliza pe subordonaţi, a
le suda voinţa şi hotărîrea de a lupta cu orice sacrificiu în vederea
îndeplinirii misiunii primite.
Angajarea unei multitudini de comandamente, la diferite ni
vele, în conducerea de ansamblu a războiului, impune statuarea
unor raporturi de colaborare şi subordonare astfel incit
pe de o parte să se realizeze ,exercitarea conducerii într-o idee uni
tară, iar pe de alta să se lase posibilitatea subordonaţilor pentru
manifestarea unei largi iniţiative, mai ales în aplicarea formelor
şi procedeelor luptei armate.
Dezideratele scientizării intregu1ui proces al conducerii impun
ca aotele de conducere să urmeze o metodologie de elaborare a
deciziilor care să asigure folosirea cu randamentul maxim permis
de situaţie a forţelor şi mijloacelor în wderea îndeplinirii misiunii.
Dealtfel orice act de conducere ca1·e derivă fie din misiune a primită
de la eşalonul superior, fie din concepţia proprie are ca esenţă ale
gerea celor mai corespunzătoare procedee de folosire a forţelor şi
mijloacelor, în condiţiile situaţiei respective, în vederea îndepl i
nirii misiunii.
Cunoaşterea problemelor teoretice şi practice referitoare la for
mele şi procedeele de luptă este de natură să contribuie la raţio
naliza.rea actului de conducere.
Analizînd metodica elaborării hotărîrii se constată că ea este
perfect compatibilă cu ceea ce s-a arătat ante1ior referitor la ele
mentele definitorii ale formelor de luptă (scopul, condiţiile, proce
deele). Dealtfel, înseşi fazele elaborării actului de decizie se desfă
şoară pe cadrul acestor elemente definitorii ale fonnelor de luptă,
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deoarece conţinutul luptei armate este desemnat de modul în care
se succed şi alternează diferitele fornne şi procedee de luptă.
Metodica elaborălii hotărîrii, urmînd schema generală a luptei
armate, analizată anterior, se realizează pe baza :
1 . însuşirii misiunii. Dar misiunea cuprinde în esenţă scopul
acţiunii, care defineşte for:ma de luptă respectivă. Acest scop esfe
stabilit de eşalonul superior şi el direcţionează întregul. proces al
e laborării hotărîrii.
Scopul acţiun ii, stabilit prin misiune, este preluat integral î n
actul conducerii. lnţelegerea lui cît mai complexă dirijează procesul
de elaborare a hotărîrii în acelaşi sens în care acţiunea a fost con
cepută „de sus în jos". Concepţia acţiunii este trans.misă sub forma
,.misiunii" din eşalon în eşalon, în măsura în care interesează ni
velul respectiv. In acest fel eforturile tuturor paroticipanţilor la
I uptă sînt dirijate într�un mod unitar şi convergent în vederea
realizării ideii eşalonului care a conceput acţiunea.
Este evident că întrucit scopul acţiunii este .un element defi
nitoriu al formei de luptă, acesta nu face obiectul dedziei ci este
stabilit prin însuşi conţinutul misiunii dată de eşalonul superior.
2. analizei situaţiei. Această activitate pune în lumină cel de-al
doilea element definitoriu al formei de luptă, care vizează analiza
tuturor condiţiilor care caracterizează situaţia (inamic, trupe proprii,
teren), precum şi felul în care fiecare dintre aceşti factori avanta
j ează sau dezavantajează şi pot fi folosiţi pentru îndeplinirea
misiunii.
3. hotărîrea, al cărei conţinut vizează de fapt alegerea proce
deelor pentru îndeplinirea misiunii în condiţiile situaţiei în cauză.
I n acest sens hotărî rea cuprinde concluzii despre inamic, concepţia
acţiunii, misiunile subordonaţilor şi organizarea conducerii . Insu
marea acestora trebuie să ducă la îndeplinirea misiunii stabilite d e
eşalonul superior.
Rezolvarea eficientă a multiplelor şi complicatelor probleme pe
care le ridică actul de conducere în războiul modern impune adop
tarea unor metode şi tehnici noi, apelîndu-se la cele mai impor
tante realizări ale ştiinţei şi tehnicii în acest domeniu. Aceasta pre
supune o viziune dinamiică, creatoare în perfecţionarea continuă a
metodologiei conducerii, capabilă să se autoadapt�ze la condiţiile
concrete ale situaţiilor de luptă, la noile forme şi procedee de ac
ţiune ce pot fi prefigurate în cadrul războiului întregului popor.
Una dintre cele mai importante atribuţii ale conducerii atît în
anii de pa-ce, cit şi în cei de război este studierea şi perfecţionarea
continuă a formelor şi procedeelor luptei armate.
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Spiritul înnoitor care animă întreaga politică a Partidului Co
munist Român, înlăturarea din activitatea teoretică şi practică a
manifestărilor de imobilism şi rutină, dmpul larg deschis iniţiativei
şi creaţiei oferă condiţii favorabile şi, în acelaşi timp, reclamă
ridicarea pe o nouă treaptă a rezolvă1rilor originale şi real iste în
acest domeniu.
Vasta experienţă a poporului nostru de elaborare şi aplicare
originală a modalităţilor de înfruntare a unor cotropitori superiori
numericeşte constituie un bogat izvor de învăţăminte. De fiecare
dată strategia războiului popular s-a dovedit soluţia militară cea
mai adecvată momentului istoric respectiv, ea reprezentînd o per
manenţă în trecutul de luptă al poporului român, care a generat
procedee de luptă iscusite, eficiente, transmise din generaţie î n
generaţi e 20.
Este evident că formele şi procedeele luptei armate se înscriu
şi ele în aria de analiză a învăţămintelor militare ce pot fi adaptate
cerinţelor unui eventual război ce ne-ar fi impus. Desigur că în
această analiză este important de a discerne ceea ce în războaiele
sau conflictele precedente au reprezentat un element „accidental" şi
ceea ce derivă din „esenţa" înfruntăd1lor militare.
Pot fi considerate „accidentale" cantitatea forţelor şi mij loacelor,
modul de folosire a diferitelor arme, prioritatea acordată unei anu
mite forme de manevră etc., iar ca „esenţă", principiile dominante
care se desprin!d ca elemente permanente ale războiului popular
de apărare.
Ţinînd seama de concepţia partidu.Im nostru referitoare la apă
rarea patriei socialiste, potrivit noilor condiţii interne şi interna1ionale, în numeroase lucrări militare româneşti contemporane s-au
exprimat opinii referitoare la optimizarea formelor şi procedeelor
luptei armate în condiţiile războiului întregului popor, iar în cadrul
procesului de instruire a trupelor şi formaţiunilor populare de apă
rare s-au făcut experimentările corespunzătoare.
Intreaga activitate de îmbunătăţire a formelor şi procedeelor
de acţiune necesită antrenarea tot mai largă a cadrelor militare Ia
elaborarea de studii, cercetări şi lucrări teoretice şi cu caracter
aplicativ, strîns legate de nevoile armatei, care să contribuie Ia
rezolvarea problemelor actuale şi de perspectivă ale întăririi capa
-cităţii de apărare a patriei.
20 Apărarea naţională a României socialiste - cauză şi operă a între
gului nostru popor, op. cit., p. 54.
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I n atenţia studiilor ce se efectuează în prezent se include şi
analiza posibilităţilor de sustragere a forţelor proprii de sub lovi
turile masive ale a5:-esorului, executarea unor lovituri îndrăzneţe
şi prin surprindere asupra acestuia, prin schimbarea rapidă a for
melor şi procedeelor de acţiWle. O arie la1�gă de cercetare o oferJ
analiza formelor şi procedeelor de luptă aplicate de trupe şi for
m aţiuni de apărare în condiţii de izolare spaţială, de insuficienţă a
resurselor necesare luptei
şi traiu1ui, precwn şi a celor care pot
avea o frecvenţă şi amploare mai mare decît în războiul clasic. Se
are în vedere hărţuirea inamicului, ambuscada, incursiunea (infiltra
rea), raidul, lupta împotriva desantului aerian şi trupelor aeromobile
ale inamicului (inclusiv a trupelor de cercetare-diversiune), lupta
î mpotriva blindatelor şi ţintelor aeriene ce zboară la joasă înălţime.
Desigur că în sfera acestor preocupări într-un prim plan se
înscriu şi analiza formelor şi procedeelor luptei de rezistenţă pe
t eritoriul vremelnic ocupat şi a modalităţilor de angajare la lupt ă
a întregii populaţii.
Războiu� modern impune folosirea din ce în ce mai mult a for
melor şi procedeelor de luptă de mare eficienţă, precum şi noi
soluţii care să dea un cîştig de cauză mai rapid asupra adversarului.
Aceasta nu .se poaite obţine decît printr-un avans de gîndire, care să
permită înţelegerea mai raipidă, înaintea adversarului, a transfor
mărilor care au loc în procesul lurptei armate şi, pe această bază,
dezyoltarea capacităţii de a prevedea apariţia noilor factori pe·
baza cărora pot fi elaborate noi forme şi procedee de acţiune.
Toate acestea implică o vastă muncă de cercetare ştiinţifică,.
circumscrisă unei \ iziuni novatoare, in măsură să sesizeze elemen
tele noi în fizionomia luptei şi operaţiei, în special pe acelea care
pot să apară în viitorul previzibil şi, pe această bază, să prefigureze
forme şi procedee noi de acţiune, de natură să determine în mod
realist îndeplinirea acestui deziderat major. In acest context este pe

„[ . ] noul se naşte - şi trebuie să se
[ ], acest simţ al noului e necesar să fie deosebit

deplin valabilă reflecţia că
nască pretutindeni

..

...

de puternic conturat la cadrele din comandamentele superioare deoa
rece ele sînt chemate, cu prioritate, să-l sesizeze oriunde s-ar mani
festa şi, prin forţa lor organizatorică, să-l generalizeze. Mai mult,
într-o serie întreagă de domenii şi mai ales in domeniul tactic-ope
ratiY, ele au datoria regulamentara să-l elaboreze şi să-l introducă
sistematic în practică " 2 1 .
21
General-colonel Ion Coman, Etica
Edi tura Militară, Bucureşti, 1975, p. 99.

comunistă

şi

211
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

conduita

militară,

Procesul schimbării formelor şi procedeelor luptei armate are
loc nu numai la noi, ci şi la inamicii probabili. Desfăşurarea într-un
ritm sporit a acestui proces, ca urmare a creşterii nemaiintîlnite a
forţei or de producţie, pe baza progresului ştiinţHic şi tehnic. cere
din partea cadrelor mili tare să meargă în pas cu acest proces, să-şi
însuşească şi să aplice tot ce este nou, progresist în teoria şi prac
tica militară, cere competenţă şi t2.lent în găsirea acelor modalităţi
noi de acţiune, necunoscute de inamic, care �ă ducă în final la obţi
nerea Yic1 oriei.
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6

Spaţiul

.

SI
•

timpul

"

ID

lupta armată

6 . 1 . Spaţiul şi timpul - cadru natural

de desfăşurare a acţiunii militare
Lupta armată, acţiune strict integrată în spaţiu 1 şi timp.
Cunoaşterea determinărilor spaţial-temporale şi dirijarea
influenţelor lor in folosul acţiunii proprii, condiţie de succes în lupta armată

Corelaţia spaţiu-timp-luptă armată 2 poate fi abordată de o ma
nieră ştiinţifică numai ca o man i festare a componentelor materiale
ale acţiunii militare în mişcare. Se are în vedere nu doar semnifi
caţia mecanică a mişcării , ci mişcarea în accepţiunea ei cea mai largă,
după expresia lui F. Engels, „ca formă de existenţă a materiei, ca
un atribut inerent al acesteia", mişcarea ce „înglobează în sine toate
�chimbările şi procesele care au loc în univers, începînd cu simpla
deplasare şi terminînd cu gîndirea" 3.
ea una din formele mişcării sociale de tip conflictual, lupta
armată cuprinde o gamă extrem de diversificată de fenomene, pro
cese, acţiuni şi activităţi, de la cele mai simple - deplasarea unei
coloane sau înaintarea luptătorilor, chiar şi elementara apăsare a
1 tn cuprinsul acestui capitol termenul „spaţiu" include atit terenul pe
care se desfăşoară luptele (operaţiile) cit şi condiţiile meteo în care au loc
acestea. l n literatura de specialitate, cu aceeaşi semnificaţie mai sint fo
losiţi şi termenii : „factor spaţial", „spaţiu geografic", „factor (mediu) geo
fizic", ,.factor (mediu) geoclimatic" etc.
2 O documentaţie mai largă despre această corelaţie se găseşte şi în :
Colonel T. Grozea, Mişcarea, spaţiul şi timpul în lupta armată (Editura Mi

litară, 1 969) ; Corelaţia spaţiu, lupta armată (Editura Mili ta1·ă. 1 969) ; Co
lonel ing. D. Atanasiu. Factorul geoclimatic şi lupta armată (E d i t u ra Mili
tară, 1 969).

3 F . En ge ls , Dialectica naturii, Editura politică, Bucureşti, 1954, p. 55.
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degetului pe trăgaciul armei -, pînă la cele mai complexe, de tipul
procesului de elaborare şi transmitere a hotărîrii. Oricare dintre
aceste fenomene, procese, acţiuni şi activităţi nu pot fi concepute
altfel decît în limitele unor coordonate spaţiale şi temporale precis
definite, adică desfăşurate într-un anumit mediu geoclimatic şi în
anumite limite de timp.
Această concepţie care plasează corelaţia spaţiu-timp-lupta ar
mată sub incidenţa celei mai cuprinzătoare legităţi care guvernează
universul, a materiei în veşnică mişcare, are asupra acţiunii militare
profunde implicaţii cu un caracter practic, de cea mai mare insem
nătate. Intr-adevăr, spaţiul şi timpul sînt atit de organic integrate
în fenomenul luptei armate incit ele nu mai pot fi în nici un fel
f;eparate de aceasta, gîndirea noastră nemaiputînd să despartă lupta
şi operaţia, la indiferent ce nivel, de dimensiunile lor spaţiale şi
temporale. Mai mult, ca forme de existenţă a componentelor mate
riale ale acţiunii mil itare, spaţiul şi timpul imprimă în prezent aces
teia o fizionomie radical schimbată, în care se remarcă, pe de o
parte, considerabila ei extindere spaţială, iar, pe de alta, relativa ei
,,comprimare" temporală. Acestea se exprimă cit se poate de evi
dent prin creşterea amploarei spaţiale a luptei şi prin sporirea den
sităţii activităţilor de luptă în unitatea de timp.
Relaţia spaţiu-timp-lupta armată nu poate fi privită izolat de
ansamblul legăturilor care definesc acţiunea militară, ci numai în
raport cu ceilalţi factori care conturează şi determină conţinutul
luptei armate şi care influenţează desfăşurarea şi deznodămîntul
războiului. In acest sens însăşi relaţia la care ne referim devine un
factor de succes, în măsura în care ea este privită sub aspectul capa
cităţii de a folosi eficient con'diţiile mediului geofizic şi al e timpului
în scopul înfrîngerii adversarului.
In consecinţă, determinările spaţial-temporale, proprii acţiunii
militare, sînt evaluate nu numai sub aspectul dimensiunilor pe care
le capătă în funcţie de caracteristicile şi performanţele atinse de mij
loacele de luptă, ci şi sub cel al conţinutului lor concret şi diferen
ţiat. Se are în vedere că acelaşi mediu geoclimatic şi aceleaşi con
diţii de timp acţionează atit asupra forţelor proprii, cit şi asupra
celor adverse, că elementele spaţiului care favorizează acţiunile
proprii le dezavantajează pe cele ale inamicului şi invers, că influ
enţele terenului şi ale condiţiilor de stare a vremii asupra luptei şi
operaţiei pot fi atît pozitive, cit şi negative.
Sesizarea acestor determinări, proprii fiecărui caz particular,
în raport cu nivelul la care se desfăşoară lupta armată şi forma
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�au procedeul de acţiune, reprezintă condiţia principală a folosirii
tuturor avantajelor mediului geoclimatic şi timpului, o modalitate
reală de valorificare subiectivă a implicaţiilor unei corelaţii în esenţă
obiectivă.
De aceea, capacitatea de a înţelege specificul acestor determi
nări poate fi considerată ca o caracteristică principală a măiestriei
militare ; analiza j ustă a terenului, condiţiilor de stare a vremii şi
timpului la dispoziţie are o pondere însemnată în procesul elaborării
hotărîrii şi în îndeplinirea cu succes a misiunilor primite.
Mecanismul prin care se manifestă determinările spaţial-tem
porale asupra luptei armate îndreptăţeşte deci concluzia că în obţi
nerea succesului, a victoriei în ansamblul războiului îşi spun cuvîn
tul atît factorul geoclimatic şi timpul - ca medii naturale obiective
de desfăşurare a luptei armate -, cit, mai ales, randamentul cu care
sînt utilizate aceste elemente. Aceasta evidenţiază într-un prim plan
necesitatea exploatării la maximum a conditiilor mediului natural,
transformării lor în factori de tărie a capacităţii defensive a ţării,
de obţinere a succesului în cadrul luptei armate.
Pe aceste considerente se fundamentează teza că spaţiul şi
timpul pot amplifica şi, în acelaşi timp, pot diminua forţa acţiunii
militare.
Aceste consideraţii pun în lumină faptul că în războiul popular
de apărare teritoriul naţional, ca mediu geofizic de desfăşurare a
războiului, capătă valoarea unui factor strategic de succes. Studie
rea şi cunoaşterea teritoriului în detaliu, încă din anii de pace, pre
gătirea lui pentru apărare într-un sistem unitar cu economia naţio
nală şi populaţia, creează condiţii pentru a „dirija" influenţele ca
racteristicilor geofizice în sensul sporirii puterii de apărare a ţării.
Istoria multimilenară a poporului român evidenţiază strălucite
exemple de folosire a locurilor înguste şi greu accesibile, a condiţiilor
meteo dificile şi a timpului la dispoziţie pentru a compensa infe
rioritatea în raportul de forţe şi în înzestrarea tehnică şi a-l pune
pe agresor în imposibilitate de a se desfăşura şi a-şi folosi în mod
eficient mij loacele ; Rovine, Posada, Călugăreni, Vaslui, participarea
României la înfrîngerea Germaniei naziste, ca şi multe alte file ale
istoriei poporului nostru, se înscriu ca pagini de nepieritoare glorie,
de strălucită folosire a condiţiilor de teren, timp şi anotimp pentru
a-l înfrînge pe duşman, de genială conducere strategică militară,
pe care scurgerea timpului nu le va şterge nicicînd.
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6.2. Spaţiul în lupta armată
Teorii asupra corelaţiei spaţiu-lupta armată. Dimensiu
nile spaţiului şi influenţa lor asupra luptei. Caracteristi
cile mediului geoclimatic. Conţinutul corelaţiei spaţiu-lupta
armată. Variaţia acestei corelaţii în funcţie de nivelul ac
ţiunii, de forma de luptă adoptată, performanţele mijloacelor de luptă, nivelul pregătirii de luptă a forţelor

Este binecunoscut faptul că terenul, condiţiile de anotimp şi de
�tare a \Temii au exercitat întotdeauna o anumită influenţă asupra
acţiunii militare. Bunăoară , pînă in secolul trecut nu se concepea
desfăşurarea unor operaţii de amploare în zonele muntoase ; lan
\urile muntoase erau considerate obstacole importante, uneori „de
netrecut". La rîndul său. anotimpul de iarnă a impus dintotdeauna
numeroase servituţi în ducerea acţiunilor de luptă, determinînd ade
sea chiar întreruperea lor ; pînă ir, veacul trecut campamile durau,
de regulă, din prirnă\·ară pînă în toamnă, iarna fiind folosită pentru
refacerea armatelor.
Influenţele exercitate de mediul geoclimatic asupra acţiunii
militare au generai diferite teorii, în care rolul acestor influente
asupra desfăşurării luptei armate, a războiului în ansamblu, este
apreciat în mod diferit.
Astfel, au existat şi continuă să existe teorii care absolutizează
rolul unora dintre elementele spaţiului, unui anumit fel de spaţiu
(terestru, aerian, maritim sau cosmic), o anumită carcteristică a spa
ţiului (bunăoară dimensiunile acestuia) sau a condiţiilor de stare a
\Temii. Aceste teorii conferă elementului absolutizat calitatea de
„factor hotărîtor" în obţinerea succesului. In acest gen de teorii se
înscriu geometrismul, geostrategia, dimensionismul, determi nismul
geoclimatic militar şi, mai recent, teoriile „războiului geofizic".
Alte teorii, pornind de la extraordinara perfecţionare a mij
loacelor de luptă, neagă orice influenţă a spaţiului asupra acţiunii
militare, considerînd că mijloacele de luptă moderne nu mai sînt
sau sînt prea puţin supuse influenţei terenului şi condiţiilor de stare
a nemii. Aceste teorii susţin că mij loacele moderne de luptă au
capacitatea de „a şterge" distanţele, de a escalada obstacolele şi de
a depăşi greutăţile ridicate de vremea nefavorabilă.
Reliefînd influenţa pe care mediul geofizic o are asupra luptei
armate, este evident că nu pot fi acceptate nici teoriile care abso
lutizează rolul unuia sau altuia diritre factorii de mediu în obţinerea
succesului şi nici cele care consideră că terenul şi condiţiile meteo
rologice şi-au pierdut orice însemnătate. Experienţa războaielor care
au avut loc în anii postbelici confirmă că, deşi perfecţionarea mij216
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Joacelor de luptă impune o viziune schimbată faţă de trecut asupra
influenţelor pe care le exercită condiţiile geoclimatice asupra luptei
armate, mediul geografic continuă să aibă o influenţă importantă
asupra desfăşurării luptelor şi operaţiilor.
Sensul evoluţiei contemporane a determinării spaţiu-lupta ar
mată constă în faptul că mijloacele de luptă moderne dau posibili
tate unei armate bine înzestrate şi temeinic instruite să desfăşoare
cu succes acţiuni militare de amploare nu numai în regiuni cu con
diţii geoclimatice normale, ci şi în cele considerate in trecut ca
improprii. Dealtfel însăşi perfecţionarea armamentului şi mijloace
lor de luptă, precum şi dotarea tehnică a trupelor presupune - prin
tre altele - selecţionarea acelor caracteristici şi performanţe şi a
armamentului cu acele posibilităţi care să-l facă apt pentru acţiuni
în condiţiile oricărui teren şi stare a timpului (în munţi, păduri, pe
cursuri de apă, iarna, pe timp de ceaţă). Pe de altă parte, folosirea
iscusită a terenului şi a condiţiilor meteo aduce un important plus
de eficienţă acţiunilor desfăşurate. Din aceasta decurge importanţa
deosebită a sarcinii trasată cadrelor militare de către tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, care arăta că „Trebuie să se însuşească mai te
meinic mînuirea mijloacelor de luptă, a armamentului, a tehnicii din
dotare, în diferite condiţii de luptă de apărare, în funcţie de relieful
ţării noastre" 4•
Pentru doctrina noastră militară rolul specific al spaţiului în
lupta armată este determinat şi de faptul că teritoriul naţional dobîn
deşte, în totalitatea lui, atributele unui obiectiv militar : de cuceri t
- pentru trupele agresorului ; de apărat - pentru forţele noastre
armate şi formaţiunile populare, pentru intreaga naţiune. Această
împrejurare, care conferă spaţiului naţional o însemnătate vitală,
decurge din aceea că , fără cucerirea teritoriului ţării sau a unei
părti din el, agresorul nu şi-ar putea atinge scopul politico-militar
al războiului.
Pornind de la aceasta, păstrarea integrităţii teritoriale este unul
dintre obiectivele fundamentale ale strategiei apărării ţării. De rea
lizarea acestui obiectiv depinde in mare măsură capacitatea de a
continua cu succes războiul, puterea de rezistenţă şi de ripostă a
ţării, însăşi continuitatea statală şi a orînduirii sociale. Acest impe
rativ este generat nu numai de considerente politice, ci şi de ra
ţiuni nemijlocit militare. Astfel, prin pierderea unei părţi din teri
toriul naţional se produce o restrîngere a spaţiului de manevră, o
diminuare a resurselor umane şi materiale necesare continuării răz
boiului, o sporire a vulnerabilităţii forţelor şi mijloacelor în' mod
' Nicolae Ceau.,escu, op. cit., vol. 13, p. 451.
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firesc concentrate pe spaţii mai limitate, faţă de loviturile agreso
rului.
De aceea, la baza concepţiei oricărei lupte şi operaţii şi, cu atît
mai mult, la baza concepţiei fundamentale de apărare a ţării este
pusă cerinţa apărării spaţiului naţional , începînd de la frontiere şi
pe toată suprafaţa ţării.
In concepţia generală a statului nostru rolul apărării teritoriu
lui este definit de două idei fundamentale. Prima, porneşte de la
realitatea că teritoriul ţării este cadrul geofizic al existenţei poporu
lui român şi, ca urmare, unul dintre obiectivele fundamentale de
apărat. Această teză este stipulată în articolele 1 al Constituţiei
Republicii Socialiste România şi al Legii apărării naţionale, în care
se arată că teritoriul ţării este inalienabil şi indivizibil. Fiind unul
dintre obiectivele fundamentale de apărat, prin legea apărării se in
terzice acceptarea sau recunoaşterea vreunei acţiuni a unui stat
străin sau a oricărei situaţii - indiferent de natura sa, inclusiv
capitularea generală, ocuparea teritoriului naţional - care, în timp
de pace sau de război ar aduce vreo atingere suveranităţii, indepen
denţei naţionale sau integrităţii teritoriale.
Din aceste prevederi legislative rezultă că apărarea teritoriului
este o componentă a strategiei generale a apărării ţării. Orice în
cercare a unor forţe armate străine de a pătrunde şi de a ocupa
teritoriul, sau orice alte acţiuni ale unui (unor) stat(e) străin(e) care
ar afecta unitatea sau integritatea teritoriului sînt ilegale şi vor
declanşa în consecinţă riposta armată generalizată a întregului po
por. Totodată, din cele de mai sus rezultă că starea de război nu
poate înceta decît odată cu izgonirea agresorului şi eliberarea între
gului teritoriu naţional. Cea de a doua idee derivă din caracteristica
războiului popular de apărare, a cărui arie de desfăşurare este teri
toriul naţional. Aceasta consemnează rolul teritoriului ca mediul
geospaţial în care se desfăşoară acţiunea convergentă a tuturor mij
loacelor de acţiune ale statului în vederea înfrîngerii agresorului.
In aceste condiţii este evident că teritoriul pregătit pentru apărare
devine unul dintre principalii factori care favorizează acţiunea core
lată şi eficientă a mijloacelor de ripostă şi deci desfăşurarea războ
iului de apărare în ansamblul său.
De aspectul analizat mai sus este legată şi o altă notă specifică
a corelaţiei spaţiu-luptă armată. Anume că, în timp ce în războiul
clasic ocuparea unei părţi, sau a întregului teritoriu al ţării duce de
regulă la capitulare şi marchează sfîrşitul războiului, în războiul în
tregului popor partea din spaţiul naţional care a fost ocupată de
agresor continuă să rămînă activă, ea fiind aria luptei de rezistenţă,
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un spaţiu în care nu încetează nici o clipă împotrivirea faţă de
inamic.
Importanţa militară a spaţiului geografic al ţării nu poate fi
limitată la spaţiul terestru. Ea este în mod firesc extinsă şi asupra
spaţiului maritim şi aerian.
Pornindu-se de la faptul că în epoca contemporană spaţiul aerian
este unul din mediile care favorizează declanşarea unei agresiuni prin
surprindere, este necesar să fie luată în considerare şi posibilitatea
pe care o are agresorul de a folosi spaţiul aerian atît în faza ini
ţială, cît şi pe toată durata războiului pentru a executa lovituri de
foc şi cu trupele sale aeromobile asupra teritoriului ţării. In con
secinţă, strategia apărării naţionale prevede şi ipotezele potrivit
cărora apărarea spaţiului aerian al ţării poate trece pe primul plan,
fie în perioada iniţială, fie pe toată durata războiului, desfăşurarea
cu succes a operaţiilor terestre şi maritime putînd fi condiţionată
de păstrarea controlului acestui spaţiu.
Totodată, se ţine seama de existenţa unui nou mediu al luptei
armate - cosmosul - şi de implicaţiile pe care le-ar avea asupra
acţiunilor proprii posibilitatea agresorului de a folosi mij loacele cos
mice de cercetare şi de lovire.
*

Influenţa mediului geofizic asupra luptei armate se exercită
prin două grupe de elemente care imprimă spaţiului o semnificaţie
militară şi anume a) dimensiunile şi b) particularităţile geoclimatice
ale regiunii în care se desfăşoară lupta sau operaţia.
a) Dimensiunile spaţiului (lungimea, lăţimea şi înălţimea) exer
cită o influenţă nemijlocită asupra cantităţii de forţe şi mijloace folo
site. Pe o direcţie (de importanţă strategică, operativă sau tactică),
în raport cu forma de luptă adoptată pot fi utilizate doar atîtea
forţe cît permite capacitatea direcţiei respective. Depăşirea can
tităţii necesare de forţe şi mijloace este iraţională şi uneori chiar
riscantă, deoarece duce la aglomerări de trupe şi materiale care, în
prezent, sînt foarte vulnerabile faţă de loviturile agresorului. Ana
liza dimensiunilor spaţiale ale misiunii constituie unul dintre ele
mentele fundamentale ale hotărîrii comandantului, ale procesului
de organizare şi planificare a luptei.
Dimensiunile spaţiului influenţează în acelaşi timp şi modul de
desfăşurare a acţiunilor militare, alegerea procedeelor pentru nimi
cirea şi neutralizarea inamicului, manevra şi modul ei de realizare,
întreaga fizionomie a luptei armate. De pildă, în cursul războiului
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antihitlerist, m1srnnea de acoperire a frontului creat, imediat după
23 august 1 944, pe o lungime de peste 1 OOO km, a determinat coman
damentul Armatei 1 române să adopte procedeul grupării forţelor pe
direcţiile cele mai ameninţate, concomitent cu ducerea unor acţiuni
de apărare pe aliniamente succesive, în scopul opririi inamicului pe
un aliniament „de fund".
In cazul unei eventuale agresiuni armate îndreptale împotriva
ţării noastre, suprafaţa relativ limitată a teritoriului naţional poate
„îngusta" în bună măsura fizionomia şi amploarea manevrei stra
tegice şi chiar operative. Ca o consecinţă a dimenstunilor teritoriului,
concepţia apărării ţării exclude folosirea operaţiei de retragere, care
implică cedarea preconcepută a unor părţi mari din teritoriul ţării.
b) Dintre caracteristicile geoclimatice o influenţă mai mare asu
pra acţiunilor militare au elementele morfologice ale terenului - re
lieful şi acoperirile (în special localităţile şi pădurile) -, cit şi re
ţeaua hidrografică (inclusiv sistemul de instalaţii hidroenergetice
şi de hidroamelioraţii), sistemul de comunicaţii (rutiere, feroviare,
navale şi aeriene) şi clima (temperatura, regimul de precipitaţii ş i
vîntul). De aceea amenajarea corespunzătoare a teritoriului î n ve
derea desfăşurării avantajoase a luptei de către forţele proprii do
bîndeşte, în condiţiile războiului întregului popor, o mare impor
tanţă.
Caracteristicile geoclimatice ale teritoriului exercită o influenţă
multilaterală asupra întregii fizionomii a luptei şi operaţiei, amploa
rei, modului de constituire a grupărilor de forţe, formelor şi pro
cedeelor de acţiune, conducerii , întregii pregătiri şi duceri a luptei
ci.rmate. De pildă, relieful muntos imprimă acţiunîlor militare as
pectul luptei pe direcţii, dusă in general cu forţe puţine. Acţiunea
în lungul unui defileu impune adesea constituirea dispozitivului pe
două şi chiar pe trei eşaloane. Apărarea pe litoral, înapoia unui curs
de apă lat sau într-un sistem dezvoltat de canale de irigaţU se rea
lizează în numeroase cazuri cu forţele principale în adincime, în
scopul de a putea lovi decisiv - prin contraatac sau contralovi
tură - forţele agresorului, imediat ce acestea au pătruns în cape
i ele de pod. Acţiunile pe timp de iarnă şi în perioada dezgheţului
se duc în principal în lungul comunicaţiilor, de regulă pe viscol sau
ploaie, condiţii care-l împiedică pe agresor să-şi folosească eficient
mijloacele de luptă. Şi asemenea exemple pot fi foarte numeroase.
Intrucît aceste elemente caracteristice ale spaţiului influen
ţează întregul proces de organizare şi de conducere a luptei armate
este necesar ca în fiecare situaţie să se ţină seama în detaliu atît
de dimensiunile spaţiale ale misiunii, cit şi de caracteristicile geo-
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climatice ale terenului în care se desfăşoară acţiunea, pentru a folosi
l a maximum elementele care avantajează trupele proprii, a preveni
acţiunea lor nefo,·orabilă şi a asigura cit mai corespunzător din
punct de vedere material indeplinirea misiunii primite.
*

Deşi în l ucr;irile de teorie militară relaţia spaţiu-luptă armată
este abordată în modalităţi diferite, există şi multe puncte de vedere
comune nsupra unora dintre aspectele acestei relaţii. Dintre acestea
se remarcă cel care afirmă că factorul spaţial este o condiţie obiec
tivă pentru ducerea l uptei armate şi în acelaşi timp unul dintre
elementele componente ale acesteia, precum şi cel care evidenţiază
că mediul geoclimatic este un factor activ în mecanismul acţiunii
militare, care este dinamizat prin intervenţia conştientă a luptăto
rilor. a cadrelor de comandă.
Relaţia fundamentală dintre spaţiu şi lupta armată evidenţiază
faptul că acţiunea mili tară de orice nivel nu poate fi concepută de
cit într-un anumit spaţiu. Pentru a defini elementele caracteristice
nle unei lupte sau operaţii este neapărat necesar să se ia in con
siderare şi caracteristici l e spaţiului pe care se desfăşoară. Această
corelaţie îşi găseşte expresin concretă în întreg conţinutul, caracterul
şi fizionomia fiecărei acţiuni militare sub multiple aspecte, dintre
care, mai concl udentă este amploa1ea acţiunii (lărgimea şi adîncimea
fîşiilor, adîncimea mbiunilor, ritmul ofensivei).
Perfecţionarea extrem de rapidă a mijloacelor de luptă provoacă
în raportul mediu geografic-lupta armată modificări continue, une
ori veritabile mutaţii, a căror tendinţă generală se manifestă în sen
sul sporirii în ritm accelerat a dimensiunilor spaţiale ale acţiunii
militare, deci a amploarei ei. Această tendinţă este determinată de
capacitatea tot mai mare a armamentului şi tehnicii militare mo
derne de a acoperi suprafeţe din ce în ce mai întinse, de a străbate
distanţe uneori globale în ci te\·a zeci de minute, de a depăşi cu
relativă uşurinţă obstacolele terenului.
In aceste condiţii, limitele teritoriului naţional, ca spaţiu de
desfăşurare a războiului, au asupra acţiunilor, în special la nivel
strategic, un efect oarecum invers. Acesta se manifestă in sensul că
aceste limite restrîng posibilităţile agresorului de a folosi armamen
tele cu rază mare de acţiune, de a efectua manevre ample cu mari
grupări de forţe strategice şi operative şi ca urmare ridică nivelul
de importanţă al ac:ţiunii tactice. Totodată ele asigură forţelor naţia221
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uale posibilitatea de a acoperi eficient toate direcţiile ameninţate, de
a-şi integra acţiunile cu toate detaliile şi caracteristicile terenului.
Sub aspectul analizat, spaţiul se manifestă ca un factor care
i ntră organic în compunerea diferitelor acţiuni militare. Bunăoară,
între elementele dispozitivului de luptă (operativ), de marş sau de
staţionare se stabilesc anumite distanţe şi intervale care asigură o
funcţionalitate normală atit fiecărui element în parte, cit şi între
gului dispozitiv în ansamblu. Aceste „spaţii" sînt în mod evident
componente organice ale dispozitivelor de luptă (operative), de marş
şi de staţionare, care nu includ doar pe cele ocupate de forţe şi
mijloace, ci şi distanţele şi intervalele care le separă şi a căror mă
rime este implicată organic în starea lor operaţională.
Intr-un mod asemănător, suprafeţele de nimicire (neutralizare)
ale diferitelor categorii de proiectile şi bombe constituie elemente
componente ale luptei, ele intrînd în calculul capacităţii de foc, în
determinarea posibilităţilor de rupere a apărării inamicului, în sta
bilirea spaţiului de siguranţă faţă de loviturile proprii etc. Tot ast
fel în orice luptă stabilirea modului de dispunere a aviaţiei se face
în raport cu raza de acţiune a acesteia şi cu necesitatea de a spri
jini trupele de uscat pe o adîncime cit mai mare. In apărare, ne
cesarul în mijloace de foc şi baraje antitanc se fixează ţinîndu-se
seama de înzestrarea şi posibilitatea agresorului de a ataca cu
mijloace blindate, ca şi de spaţiile pe care acesta îşi poate desfă
şura forţele sale blindate.
Dar distanţele şi suprafeţele nu sînt singurele caracteristici
ale spaţiului care influenţează lupta armată. Sînt numeroase cazut1
în care fizionomia acţiunii militare este influenţată şi de mărimi
unghiulare. Exemple tipice de acest gen sînt cele legate de ampla
sarea mijloacelor de foc chemate să acţioneze prin manevra late
rală a traiectoriilor şi alegerea direcţiilor pentru executarea contra
atacurilor şi contraloviturilor astfel incit să se realizeze unghiuri
favorabile de lovire a inamicului (în flanc şi spate) .
Corelaţia spaţiu-luptă armată îşi manifestă influenţa şi asupra
dispunerii forţelor şi mijloacelor, constituirii dispozitivelor de luptă,
de marş şi de staţionare.
O succintă retrospectivă a modului cum a fost soluţionată
această corelaţie în timpul celui de al doilea război mondial şi în
perioada postbelică evidenţiază două momente semnificative.
Astfel, în cel de al doilea război mondial dispozitivele de luptă
(operative) se caracterizau printr-o mare concentrare de forţe şi
mijloace pe spaţii relativ restrînse. Pentru a se conferi loviturilor
forţa capabilă să „rupă" frontul advers se realizau densităţi mari
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de forţe şi mijloace pe un kilometru de front. fo aceste condiţii, dis
pozitivele de luptă (operative), deşi realizau o anumită articulare de
front şi în adîncime, nu depăşeau limitele impuse de cerinţa du
cerii unor acţiuni .„ cot la cot".
Odată cu apariţia armei nucleare şi a altor mijloace de nimicire
în masă, corelaţia spaţiu-luptă armată a început să fie dominată de
dispersarea forţelor şi mijloacelor, impusă de necesitatea sustrageri i
lor de sub loviturile adversarului, care le poate provoca pierderi
uriaşe. Aceasta a dus la creşterea considerabilă a spaţiului de dis
punere a forţelor, atît în luptă, cit şi pe timpul marşului şi în
staţionare.
Ţinîndu-se seama că aceste condiţii pot fi prezente şi în răz
boiul popular de apărare, în care agresorul poate folosi mij loace
cu o mare capacitate de nimicire - aviaţie, artilerie, rachete şi nu
se exclude nici folosirea unor mijloace de nimicire în masă - este
necesar ca la constituirea dispozitivelor de luptă (operative), de
marş şi de staţionare să se asigure o anumită dispersare a forţelor
şi mijloacelor. Totodată, cerinţa de a aplica agresorului lovituri su
ficient de puternice impune şi o concentrare corespunzătoare a for
ţelor şi mijloacelor. Aceste două cerinţe, evident contradictorii, sînt
soluţionate prin adoptarea principiului concentrării eforturilor. Po
trivit acestui principiu, forţe dispersate pe spaţii relativ întinse, în
preaj ma declanşării loviturii se concentrează, pe timpul şi în locul
aplicării acesteia, după care se dispersează din nou de front şi în
adîncime.
Această soluţie este generată şi de cerinţa - impusă de infe
rioritatea generală în raportul de forţe armate faţă de agresor de a organiza şi aplica trupelor acestuia lovituri succesive sau si
multane, din mai multe direcţii.
Toate acestea atestă că spaţiul influenţează orice acţiune mili
tară şi că lupta armată nu poate fi concepută în afara spaţiului. In
acest fel factorul spaţial apare ca un element intern, contopit or
ganic cu celelalte elemente care dau conţinut diferitelor forme pe
care le îmbracă acţiunea militară.
Analiza relaţiei spaţiu-luptă armată evidenţiază totodată că în
timp ce de-a lungul mileniilor mediul geofizic s-a modificat re
lativ puţin, armamentul şi tehnica de luptă au suferit schimbări
radicale. Rezultă deci că modificarea cantitativă şi calitativă a ra
portului spaţiu-luptă armată este determinată mai ales de dezvol
tarea mijloacelor de luptă şi a concepţiilor de ducere a luptei ar
mate.
Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că în epoca contem
porană, într-o măsură mult mai mare decît în trecut, această re223
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l aţie suferă modificări importante şi datorită schimbărilor care au
avut şi au loc în mediul geografic, în special ca urmare a proce
selor de industrializare şi de urbanizare, a implicaţiilor pe care
aceste procese le au în modificarea mediului natural de desfăşurare
a vieţii sociale. Bunăoară, este incontestabil că asupra luptei armate
în condiţiile unui eventual război al întregului nostru popor şi-ar
pune amprenta amploarea pe care o are dezvoltarea industrială a
j udeţelor ţării, sporirea cantitativă şi calitativă a căilor de comu
nicaţii, modernizarea sistemului de telecomunicaţii, dezvoltarea
accelerată a localităţilor, extinderea şi modernizarea sistemului
naţional de hidroamelioraţii etc. Dar toate aceste dezvoltări eco
nomico-sociale contribuie în acelaşi timp la vasta activitate pe care
o implică pregătirea teritoriului pentru apărare, care este menită
�ă „amenajeze" mediul geografic astfel încît acesta să favorizeze
lupta de apărare pe întregul teritoriu naţional.
Analiza de mai sus evidenţiază că relaţia cu caracter obiectiv
existentă între spaţiu şi lupta armată deschide cîmp larg pentru
manifestarea capacităţii subiective de a o folosi în favoarea acţiuni
lor proprii. Acest context permite remarca că influenţa spaţiu
lupta armată nu este univocă - de la spaţiu, la lupta armată - ci
se manifestă şi în sens invers, de la cerinţele acţiunii militare către
adaptarea sau modificarea corespunzătoare a mediului geografic în
care se prevăd viitoarele acţiuni de război.
Totodată, trebuie remarcat şi faptul că dacă de-a lungul unei
perioade îndelungate modificarea mediului geoclimatic este prea
puţin evidentă în comparaţie cu mobilitatea pe care o dovedeşte
perfecţionarea mijloacelor de luptă. în cursul unui anumit conflict
militar „variaţia" 5 mediului geografic în care se duce lupta este
mult mai mare. Faţă de celelalte elemente materiale ale luptei
armate, care într-o perioadă limitată îşi păstrează relativa constanţă,
terenul dobîndeşte fizionomii extrem de diversificate, care con
feră note specifice chiar şi acţiunilor la cel mai mic nivel. Bună
oară, terenul în care atacă o grupă de infanterie poate fi, sub
aspectul detaliilor care imprimă luptei anumite particularităţi, di
ferit de cel în care atacă grupele vecine, aceste diferenţe accentu
îndu-se în raport cu eşalonul care acţionează în terenul respectiv.
Totodată, chiar pe timpul îndeplinirii misiunii, caracteristicile
terenului se pot schimba foarte mult, pe măsura în care trupele
�trăbat porţiuni de teren cu fizionomii diferite (şes, deal, păduri,
s Aici se are în vedere nu schimbarea fizionomiei mediului geografic,
ci marea varietate de forme de relief pe care o străbat trupele pe timpul
desfăşurării unei misiuni de luptă.
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cursuri de apă). Aceasta impune o permanentă adaptare a formei
şi procedeelor de luptă conform condiţiilor speciale ale terenului.
In afară de legătura fundamentală care defineşte spaţiul ca pe
una din condiţiile obiective ale luptei armate, mediul geoclimatic
constituie şi un factor ce influenţează din exterior mecanismul in
tim al acţiunii militare, imprimîndu-i anumite particularităţi. Ast
fel, luptele şi operaţiile desfăşurate în munţi dobîndesc anumite
particularităţi, care le deosebesc de cele duse în teren şes ; acţiu
nile desfăşurate iarna se deosebesc de cele duse pe timpul verii.
Implicaţiile acestei corelaţii - şi ea de esenţă obiectivă - evi
denţiază încă o dată prioritatea justei ei evaluări subiective. Capaci
tatea de a folosi, în favoarea acţiunilor proprii, particularităţile
mediului geofizic depinde în ultimă instanţă de orientările doctri
nei militare, de nivelul instruirii cadrelor de comandă, trupelor şi
formaţiunilor de apărare şi de alţi factori.
Sub acest al doilea aspect e3te de evidenţiat marea eficacitate
a acţiunilor desfăşurate în condiţii grele de teren (în munţi, pe
cursurile de apă - inclusiv în zone cu sisteme dezvoltate de lucrări
de hidroamelioraţii -, în localităţi, în păduri, în zone cu culturi
înalte etc.) sau de starea vremii (pe timp de iarnă şi dezgheţ, mai
ales noaptea sau în alte condiţii de vizibilitate redusă) . Această
eficacitate este determinată de dificultăţile pe care le întîmpină
agresorul în folosirea mijloacelor sale de luptă, în special a tancu
rilor şi aviaţiei. Cu cit inamicul este mai tehnicizat, cu atît mai mult
detaliile terenului devin obstacole care pun servituţi în folosirea
tehnicii şi impun mai multe amenajări în vederea luptei.
Totodată, relieful frămîntat şi acoperirile din teren oferă po
sibilitate unor forţe mai puţin numeroase şi dotate cu mijloace teh
nice mai uşoare să pregătească şi să execute lovituri prin surprin
dere asupra inamicului. In lumina acestei idei, o semnificaţie de
osebită dobîndeş.te orientarea dată cadrelor de comandă ale arma
tei de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care în cuvîntarea la
adunarea activului de comandă şi de partid de bază din armată din
octombrie 1 976 trasa sarcina : „[ ... ] să se pună un accent mai mare
pe ridicarea pregătirii de luptă a trupelor, pe perfecţionarea tac
ticii în condiţii diverse de luptă, ţinînd seama de condiţiile şi teri
toriul ţării noastre" s.
Aspectul analizat confirmă întru totul şi observaţia făcută de
Engels, cu peste o sută de ani în urmă, potrivit căreia „armatele
revoluţionare manifestau preferinţă pentru terenurile greu accesi6

Nicolae Ceauşescu, op. cit„ vol. 13, p. 451.
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bile" 7, care le dădeau posibilitatea să-şi folosească mai eficient
mobilitatea şi supleţea dispozitivelor.
Corelaţia spaţiu-lupta armată se manifestă în mod diferit şi
tn raport cu forma de luptă (operaţie) ce se adoptă, cu nivelul ac
ţiunii militare şi cu alţi factori implicaţi în ea, cum sînt orientările
doctrinei militare, mijloacele de luptă din înzestrare, gradul de in
struire a trupelor şi formaţiunilor de apărare, întinderea terito
riului ţării.
Spaţiul influenţează acţiunea militară în mod diferenţiat, în
primul rînd în funcţie de forma de luptă (operaţie) ce se adoptă.
Deşi caracteristicile spaţiului sînt aceleaşi, este evident că ele exer
cită anumite influenţe asupra luptei (operaţiei) ofensive şi altele
asupra celei de apărare.
Astfel, regiunile de cimpie, deschise, unde este posibilă acţi 
unea mijloacelor blindate şi mecanizate şi cooperarea trupelor, fa
vorizează desfăşurarea acţiunilor ofensive şi dezavantajează într-o
oarecare măsură apărarea. De aceea pentru apărarea acestor zone
se prevăd măsuri menite să compenseze dezavantajele terenului.
Printre acestea se înscriu stabilirea limitei dinainte înapoia unor
puternice obstacole naturale ; includerea canalelor de irigaţii în sis
temele defensive ; înglobarea localităţilor (mai ales a celor mari) în
fişiile de apărare ale trupelor ; realizarea unor sisteme dezvoltate
de baraje şi distrugeri, precum şi constituirea unor dispozitive de
luptă şi operative adînc eşalonate, care să ofere posibilitatea exe
cutării asupra agresorului a unor puternice riposte ofensive. Tot
odată se prevăd măsuri pentru ca relativa vulnerabilitate a apărării
din zonele de cimpie să fie anihilată prin dotarea şi întărirea tru
pelor şi a formaţiunilor populare care acţionează în aceste con
diţii cu mijloace eficiente de luptă antitanc şi împotriva inamicu
lui aerian şi prin pregătirea temeinică a luptătorilor în folosirea
acestor mijloace.
Dimpotrivă, în zonele cu relief frămîntat, în special în munţi,
partea aflată în apărare este mai avantajată decit cea care trece
la ofensivă.
Evidenţierea acestor influenţe, care se exercită în mod diferit,
este de natură să sublinieze încă o dată că o trăsătură a artei noas
tre militare este cunoaşterea terenului şi folosirea caracteristicilor
lui în folosul propriu, îmbinarea judicioasă a formelor şi procedee
lor de luptă adoptate cu natura terenului pe care se desfăşoară
lupta.
T F. Engels, Opere militare alese, vol.
I, Editura militară, Bucureşti,
1962, p. 1 1 1 .
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In prezent, aprecierea influenţelor pe care J..e exercită mediul
geografic asupra luptei (operaţiei) se poate realiza în limitele unei
anumite rigori ştiinţifice, folosind în acest scop cuceririle ştiinţe
lor matematice moderne. In acest sens pot fi folosite cu succes
„jocurile contra naturii" (în care una din părţi este natura), „jocu
rile cu punct şa" (cu ajutorul cărora se poate stabili direcţia cea
mai favorabilă în care, sub raportul condiţiilor de teren, poate fi
dirijată acţiunea forţelor principale) etc.
Dar variaţia corelaţiei spaţiu-lupta armată depinde nu numai
de formele de luptă ce se adoptă, ci şi de nivelul la care se desfă
şoară acestea. Astfel, în funcţie de nivelul acţiunii militare, putem
vorbi de spaţiu strategic, spaţiu operativ şi spaţiu tactic.
Conceptul de spaţiu strategic nu poate fi abordat decît în le
gătură cu cel de „teatru de acţiuni militare". Prin teatru de ac
ţiuni militare - în condiţiile unui război mondial - se înţelege
„o mare întindere geografică, cu un relief diferit, care cuprinde
mai multe direcţii strategice şi operative şi care permite ducerea
concomitentă a unor acţiuni militare pe uscat, mare şi în spaţiul
aerian, cu mai multe unităţi operative" 8•
Ca şi alte concepte implicate în lupta armată, teatrul de ac
ţiuni militare şi-a schimbat în decursul timpului conţinutul, în ra
port cu caracterul războiului, forţele angajate şi gradul de perfec
ţionare a mijloacelor de luptă, ultimele secole fiind marcate de o
evidentă tendinţă de extindere a acestuia. ln cadrul teatrului de
acţiuni militare spaţiul strategic este asociat, de regulă, cu posibi
litatea desfăşurării unor acţiuni de mare amploare, duse cu grupări
de forţe de tipul grupurilor de armate sau de fronturi.
In condiţiile unui eventual război popular de apărare conţinutul
conceptului de teatru de acţiuni militare capătă alte dimensiuni.
In acest caz, aria teatrului de acţiuni militare coincide cu terito
riul naţional. Amploarea spaţiului strategic nu mai este definită
doar de întrebuinţarea unor mari grupări de forţe ci, mai ales, de
scopurile politico-militare urmărite şi de importanţa zonelor res
pective ; bunăoară, o regiune în care şi-ar desfăşura acţiunile mari
unităţi operative de tipul armată şi chiar corp de armată împre
ună cu forţele populare de apărare din zonă poate avea, în cazul
cînd trupele ar viza scopuri vitale pentru întregul sistem naţional
defensiv, o semnificaţie strategică.
8

Dicţionar

militar.

Termeni

tactic-operativi

reşti, 1972, p. 301.

Editura
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Militară,

Bucu

Principalele elemente ale spaţiului strategic pot fi considerate :
direcţiile, zonele, aliniamentele şi obiectivele strategice. Este de la
sine înţeles că particularităţile războiului întregului popor se evi
denţiază şi în conţinutul fiecăruia dintre aceste elemente, prin as
pecte specifice ale corelaţiei spaţiu-luptă armată, proprii condiţiilor
ţării noastre.
Astfel, ca direcţii strategice pot fi considerate direcţiile care
conduc dinspre frontiere spre interiorul ţării. Aceste direcţii in
clud fîşii largi şi adînci de teren în care se pot desfăşura acţiuni
militare combinate, de amploare, de către mari grupări de forţe te
restre, aeriene şi navale şi care conduc spre obiective de importanţă
strategică vitală (zone industrializate şi centre politico-administra
tive), cucerirea lor de către agresor avînd o însemnătate hotărîtoare
asupra desfăşurării strategice a războiului.
Zonele strategice se suprapun peste direcţiile strategice şi ele
includ compartimentele geografice care au o delimitare naturală.
Fiecare zonă strategică dispune de resurse umane şi materiale
care permit desfăşurarea unor acţiuni de amploare strategică, cu
un caracter de omogenitate şi relativă independenţă.
Aliniamentele strategice se definesc ca fîşii largi şi adînci de
teren, caracterizate prin elemente geografice importante, ca lan
ţuri ele munţi, cursuri mari de apă, ţărmul maritim etc. a căror cu
cerire sau menţinere marchează atingerea unui scop parţial al răz
boiului. Totodată, ele pot fi înţelese şi ca aliniamente pe care se
duce sau de pe care se declanşează o operaţie strategică. Un prim
şi principal aliniament strategic îl reprezintă frontierele statului,
eforturile principale ale apărării fiind concentrate pentru menţi
nerea acestui aliniament, a cărui limită dinainte trece nemij locit
pe frontieră.
In ce priveşte obiectivele strategice, acestea pot fi definite ca
spaţii pe care sînt aglomerate obiective de mare importanţă geo
grafică (trecători prin munţi, treceri peste cursurile mari de apă
etc.), economică (mari centre industriale şi agricole) şi militară
(locuri de dislocare a marilor unităti, aerodromuri şi porturi mari
time, grupări principale de trupe etc.), a căror stăpînire asigură în
deplinirea unor scopuri parţiale ale războiului.
Sporirea capacităţii de luptă a trupelor (în special motorizarea
şi mecanizarea completă a acestora, creşterea puterii de foc a
aviaţiei, rachetelor şi artileriei şi folosirea pe scară largă a trupe
lor aeromobile), pe de o parte, şi nevoia de dispersare a forţelor şi
mijloacelor, pe de alta, au determinat, în general, o mărire consi
derabilă a spaţiului operativ, în toate formele de operaţii.
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Dintre elementele spaţiului care interesează domeniul opera
tiv se impun unele consideraţii asupra conceptului de direcţie de
operaţii. Celelalte elemente ale spaţiului operativ (zone, aliniamen
tele şi obiectivele) sînt, într-un anumit sens, legate de direcţia de
operaţii şi pot fi explicate în acelaşi mod cu elementele corespunză
toare din domeniul strategic. Bineînţeles, se au în vedere dimensiu
nile şi importanţa mai reduse ale spaţiului operativ. Direcţia de
operaţii poate fi definită ca o fişie de teren delimitată geografic
(prin lanţuri de munţi, zone de deal, cursuri de apă), care permite
ducerea acţiunilor militare cu grupări de forţe de toate armele,
în strînsă cooperare între ele şi care conduce spre obiective de im
portanţă operativă, a căror cucerire influenţează desfăşurarea ulte
rioară a operaţiei strategice. Direcţia de operaţii este o fîşie largă
şi adîncă din teritoriu, care cuprinde un fascicul de comunicaţii fe
roviare şi rutiere şi constituie o entitate care are limitări geogra
fice conturate (cursuri mari de apă, zone muntoase). Orientarea,
lărgimea şi adîncimea ei sînt determinate totodată de scopurile ur
mărite, situaţia grupării de forţe a agresorului, situaţia forţelor pro
prii. Conţinutul şi mărimea direcţiei de operaţii este, totodată, le
gată şi de forma de operaţie adoptată.
Pe o direcţie de operaţii acţionează, de regulă, grupări de trupe
de tip corp de armată şi uneori chiar divizie, în compunerea cărora
intră de regulă şi numeroase formaţiuni de apărare.
Mij loacele moderne de ducere a luptei armate au determinat
o creştere considerabilă a spaţiului tactic. Posibilităţile de foc spo
rite ale actualei divizii 9 (mecanizate, de infanterie), mobilitatea
acesteia, posibilitatea folosirii desantului aerian tactic şi a cooperă
rii cu formaţiunile de rezistenţă din adîncimea dispozitivului agre
sorului au impus o mărire substanţială a adîncimii misiunilor de
luptă şi a lărgimii fîşiei de acţiune ale acestei mari unităţi tactice.
Participarea formaţiunilor de apărare la acţiunile tactice mă
reşte şi mai mult dimensiunile spaţiului tactic, deoarece sporirea
posibilităţilor de luptă determinată de această participare duce
implicit la creşterea spaţiului în care poate acţiona o mare unitate
sau unitate.
9 Se estimează
că divizia este cea mai mare entitate organizatorică
pentru domeniul tactic. Aceasta, deoarece ea are în organică structuri orga
nizatorice, principalele categorii de armament de însoţire şi de sprijin, struc
turi de conducere şi de asigurare materială care îi dau posibilitatea să ac
ţioneze în mod independent pe cîmpul de luptă şi să îndeplinească misiuni
.de luptă pentru înfrîngerea unor importante grupări de forţe ale inamicului.
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Trebuie remarcat totodată că, pe măsura în care fişiile în
care luptă eşaloanele tactice se măresc, densitatea de militari pe
un kilometru pătrat se reduce considerabil faţă de lupta clasică.
Aceasta nu poate însă sugera ideea diminuării puterii de luptă a for
ţelor respective. In realitate, datorită creşterii substanţiale a capa
cităţii de foc, forţa de lovire a acestora se măreşte de 2-4 ori,
chiar în condiţiile unor fişii de acţiune mult mai largi decît în tre
cut. Pe de altă parte, efectele diminuării densităţii de militari sînt
oarecum relative şi din cauză că aceasta este compensată prin con
centrarea eforturilor pe direcţiile principale, precum şi prin ma
nevra iscusită a forţelor şi mijloacelor pentru a mări aceste
densităţi în locul şi momentul loviturii.
La cele de mai sus trebuie adăugat că alături de militari, în
fîşia de acţiune respectivă există şi numeroase alte forţe popu
lare, care redimensionează într-un mod nou problema densităţii
forţelor luptătoare existente într-o anumită zonă de acţiune.
In legătură cu cele de mai sus, trebuie făcută şi sublinierea că,
dacă în trecut acţiunea tactică se desfăşura, de obicei, „umăr la
umăr", în războiul întregului popor lupta cu flancurile descoperite
şi în condiţiile izolării subunităţilor şi unităţilor de celelalte forţe
ale eşaloanelor din care fac parte devine o regulă. In aceste con diţii capătă importanţă deosebită capacitatea trupelor şi a for
maţiunilor de apărare de a duce acţiuni independente, chiar timp
îndelungat.
Dacă în cazul acţiunii la nivel strategic şi chiar operativ in
fluenţa spaţiului asupra luptei armate se exercită prin elemen
tele mari ale mediului geoclimatic (dimensiunile zonelor în care
se desfăşoară operaţiile, relieful de ansamblu, marile cursuri de
apă, sistemul de comunicaţii feroviare, rutiere, aeriene şi navale),
cit şi prin condiţiile generale ale anotimpului, în cazul acţiunii
tactice aceste influenţe au la bază detaliile geografice şi topogra
fice, precum şi condiţiile concrete ale stării timpului din perioada
cînd se pregăteşte şi se desfăşoară nemijlocit lupta. rn spaţiul tac
tic se pun în valoare în cel mai înalt grad funcţiile de adăpostire,
de obstacol şi de asigurare, condiţiile optime de executare a focului
pe care le are terenul, precum şi influenţa pozitivă sau negativă a
condiţiilor meteo asupra îndeplinirii misiunilor. Aceasta face ca, la
nivelul eşaloanelor tactice, măiestria de a folosi avantajele terenului
şi ale condiţiilor de stare a timpului să aibă o mare pondere în ob
ţinerea succesului.
In folosirea eficientă a spaţiului tactic o mare importanţă are
justa analiză a compartimentării terenului, care condiţionează co-
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erenţa sistemului de foc, realizarea unei bune observări, strînsa
cooperare dintre diferitele categorii de forţe şi mijloace, exerci
tarea unei conduceri eficiente, în ansamblu înfăptuirea unităţii şi
conjugarea acţiunilor tuturor forţelor care luptă în compartimen
tul respectiv.
In raport cu nivelul la care se realizează unitatea acţiunilor,
se pot deosebi compartimente de teren de companie, de batalion,
iar, uneori, şi de regiment, specifice pentru relieful ţării noastre
fiind, mai ales în regiunile de deal şi de munte, compartimentele
de batalion.
In aceste regiuni, compartimentul de teren este, de regulă,
delimitat de înălţimile adiacente unei văi, în timp ce, în regiunile
de şes, compartimentarea terenului este determinată în special
de acoperiri (localităţi, păduri) sau de cursuri de apă.
In delimitarea unui compartiment de teren trebuie să fie luată
în considerare şi existenţa reţelei de comunicaţii, felul în care
aceasta avantajează sau dezavantajează acţiunile proprii şi ale
inamicului.
Abordarea izolată a celor două criterii principale pe baza cărora
au fost analizate corelaţiile spaţiu-luptă armată - al formei de
luptă (operaţie) şi al nivelului acţiunilor militare - nu poate da
o imagine completă asupra aspectelor complexe ale acestor core
l aţii. Ea trebuie extinsă, luîndu-se în considerare şi alte criterii,
cum sînt orientările politicii militare a statului, dimensiunile terito
riului şi situarea geostrategică a ţării, nivelul calitativ al înzestră
rii armatei cu mijloace de luptă şi de trasport şi altele. De exem
plu, pentru un stat mare, care dispune de mari resurse economice,
demografice şi teritoriale corelaţia sapţiu-luptă armată capătă un
conţinut şi dimensiuni specifice. fo cazul citat, spaţiul strategic
se extinde la dimensiuni globale, acţiunile strategice au de regulă
conţinut ofensiv şi se duc cu grupări mari de forţe de tipul gru
purilor de armate (fronturi) şi cu mijloace cu o mare putere de dis
trugere (arma nucleară, chimică şi bacteriologică). De aceea o
imagine de ansamblu mai completă asupra corelaţiei spaţiu-luptă
armată poate fi obţinută numai dacă se iau în considerare toate
condiţiile care caracterizează situaţia concretă şi influenţa tuturor
factorilor care imprimă acestei corelaţii o anumită fizionomie, în
special scopurile pe care le vizează acţiunea respectivă şi posibili
tăţile reale de înfăptuire a acestor scopuri în spaţiul geografic în
care se execută misiunea.
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6.3. Timpul în lupta armată
Teorii
asupra
corelaţiei
timp-lupta
armată.
Folosirea
timpului cu eficienţă maximă. Tendinţa de a-l devansa pe
inamic. Conţinutul şi variaţia corelaţiei timp-lupta armată.
Timpul - o componentă a acţiunii militare, element activ
in mecanismul luptei armate. Tendinţa de a scurta durata
.acţiunii, de a-i mări ritmul şi viteza. Importanţa planificării
şi prevederii. Variaţia corelaţiei timp-lupta armată în
funcţie de forma de luptă şi de nivelul acţiunii.

Ca expresie a componentelor ei materiale în mişcare, lupta
armată are nu numai o dimensiune spaţială, ci şi una temporală.
Această dimensiune are prin execelenţă un caracter obiectiv.
Din acest punct de vedere, specificul corelaţiei timp-lupta ar
mată decurge, în primul rînd, din caracteristicile fundamentale ale
factorului timp. Unidimensionalitatea (exprimată prin aceea că are
o singură dimensiune - durata), sensul unic (timpul succedîndu-se
dinspre trecut, prin prezent, spre viitor) şi, ca o consecinţă a aces
tei ultime caracteristici, ireversibilitatea 10•
Prin intermediul acestor caracteristici timpul influenţează ac
ţiunile ambelor părţi beligerante angajate în lupta armată în mod
identic. Din acest punct de vedere acţiunile de pregătire şi de exe
cuţie a luptei armate ale adversarilor sînt supuse aceloraşi in
fluenţe.
In condiţiile actuale, cînd toate activităţile umane au deve
nit, sub aspect temporal, mult mai dense decît în trecut (îndeosebi
din cauza creşterii considerabile a volumului, complexităţii şi ritmu
lui lor), lupta armată este şi ea supusă, chiar la cote mult mai ri
dicate, aceleiaşi tendinţe, obiectiv generale, de „comprimare" a di
mensiunii ei temporale. Din această cauză apare, atît de puternic
!"esimţită, în special la nivelul forurilor de conducere a luptei şi
operaţiei, senzaţia de scurgere mai rapidă a timpului, de apariţie
a pericolului permanent de intrare în „criză de timp".
Pe un alt plan (dar în strînsă legătură cu cele de mai sus),
specificul corelaţiei timp-lupta armată se manifestă şi în aceea că,
în comparaţie cu spaţiul - ale cărui influenţe vizează mai ales
eşaloanele tactice de execuţie -, influenţa timpului se exercită
atît asupra eşaloanelor de execuţie, cît şi a celor de concepţie şi de
conducere a luptei şi operaţiei. In aceste condiţii eşaloanele de
concepţie trebuie să-şi desfăşoare toate activităţile de elaborare a
10

Mic dicţionar filozofic, ediţia a 4-a, Editura politică, Bucureşti, 1973,

p. 531-532.
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deciziei şi de transmitere a ei la executanţi cit mai neintirziat, pen
tru a asigura trupelor răgazul necesar traducerii în viaţă a măsurilor
hotărite. Cele de mai sus vin să afirme importanţa competenţei
cadrelor de conducere, a capacităţii lor de a desfăşura cu rapiditate
şi precizie activităţile pe care le incumbă actul conducerii, a expe
ditivităţii şi totodată · profunzimii şi multilateralităţii analizelor
care preced decizia, a marii operativităţi care trebuie să caracte
rizeze activitatea oricărui organ de conducere.
Pe acest plan se realizează în principal unitatea dintre obiec
tiv şi subiectiv, posibilitatea reală de a regla corelaţia timp-lupta
armată şi de a orienta efectele acestei corelaţii în favoarea acţiu
nilor proprii.
In legătură cu aprecierea influenţelor pe care le exercită timpul
asupra luptei armate, concomitent cu opiniile care evaluează
în mod j ust aceste influenţe, în literatura militară se exprimă uneori
şi puncte de vedere diferite. Printre acestea sint de remarcat con
cepţiile voluntariste, care, reluînd în variante moderne teoria „răz
boiului-fulger", neagă orice influenţă obiectivă a timpului asupra
acţiunii militare, absolutizind rolul factorului subiectiv şi conferind
acestuia capacitatea de a „sparge orice barieră a timpului". Opuse
acestora - deşi în epoca noastră sint mai rare - apar uneori şi
concepţii fataliste, care neagă orice capacitate subiectivă de a in
terveni într-un fel sau altul asupra intensităţii şi succesiunii activi
tăţii umane în timp.
Analiza corelaţiei timp-lupta armată scoate însă în evidenţă
că, deşi perfecţionarea mijloacelor de luptă a reuşit să „comprime"
într-o oarecare măsură într-o unitate de timp mai multe activităţi
decit în trecut, influenţa timpului are un caracter obiectiv, timpul
fiind
unul dintre factorii omniprezenţi în procesul de pregă
tire şi ducere a luptei armate, în obţinerea succesului, a victoriei în
ansamblul războiului.
Totodată această corelaţie are nu numai un caracter obiectiv
ci şi unul subiectiv. Influenţele subiective sint materializate în
faptul că folosirea timpului la dispoziţie cu maximă eficienţă poate
aduce un important plus de randament în acţiunile proprii. In pre
zent aceasta a devenit una dintre cerinţele esenţiale ale conducerii
ştiinţifice a luptei armate, un veritabil postulat al măiestriei mili
tare. Aşadar, pentru cel care foloseşte timpul cu mai multă chibzu
inţă, dimensiunea temporală a acţiunii militare suferă un efect apa
rent de „dilatare", ceea ce generează posibilitatea reală de a efectua
in aceeaşi durată de timp un volum de activităţi mai mare decît
adversarul.
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Cerinţa utilizării timpului cu maximă eficienţă a determinat
adoptarea principiului de a-l devansa pe inamic în deschiderea fo-·
eului, în desfăşurare şi intrarea în acţiune, în ocuparea aliniamen-·
telor favorabile, în introducerea la timp în acţiune a eşaloanelor
doi şi rezervelor, pe scurt în declanşarea loviturilor decisive, toate
acestea constituind modalităţi esenţiale de acţiune care duc la cu
cerirea iniţiativei.
Experienţa conflictelor militare din perioada de după cel
de al doilea război mondial, în mod deosebit conflictele arabo-izraeli
ene din anii 1967 şi 1 973, atestă că în cazul unui raport de forţe egal
sau aproape egal, uneori chiar în condiţiile unui dezavantaj evident,
succesul a fost de partea celui care a reuşit să-şi devanseze adversa
rul. Partea care a înfăptuit acest deziderat a obţinut avantaje deo
sebit de importante, în primul rînd avantajul surprinderii.
Cunoaşterea acestor influenţe oferă posibilitatea de a aprecia
realist implicaţiile temporale asupra acţiunilor proprii şi ale ina
micului, de a realiza o prefiguraţie veridică a desfăşurării luptei
(operaţiei ) şi, pe această bază, a elabora o planificare viabilă a ac
ţiunilor în vederea îndeplinirii misiunilor primite.
Aprecierea influenţelor factorului timp obligă să se ia în con
siderare că şi agresorul va manifesta de la începutul războiului
tendinţa de a ne devansa în executarea loviturilor şi de a obţine
o decizie strategică într-un timp scurt. Pornind de la această ipo
teză este de presupus că luptele şi operaţiile vor avea chiar din
primele momente ale declanşării agresiunii un caracter extrem de
îndîrjit. Mijloacele de luptă perfecţionate posibile a 9e întrebuinţa
fac ca timpul pentru declanşarea primelor lovituri să nu mai fie
calculat în săptămîni şi zile, ci în ore şi chiar în minute. In con
secinţă şi mijloacele de ripostă trebuie să dispună de o mare capa
citate de reacţie, într-un timp extrem de scurt.
In condiţiile în care inamicul încearcă să-şi atingă în timp scurt
obiectivele sale strategice, apare în mod evident cit de importante
sînt eforturile pentru a temporiza acţiunile acestuia, pentru isto
,·irea pas cu pas a trupelor lui, de aceasta depinzînd în bună mă
sură posibilitatea de a continua cu succes războiul şi de a se crea
condiţiile necesare pentru înfrîngerea inamicului.
Din aceste deziderate derivă şi măsurile luate încă din timp de
pace pentru contracararea unei agresiuni prin surprindere, pentru
instruirea cadrelor de comandă, a forţelor armate şi a formaţiunilor
de apărare în ansamblu, în aşa fel incit din primul moment al agre
siunii să se poată desfăşura, la toate nivelele, acţiuni eficiente şi
cu un caracter extrem de dinamic.
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Pe de altă parte, ţinîndu-se seama că este pe deplin posibil ca
agresiunea să înceapă în spaţiul aerian al ţării, se iau măsuri spe
ciale ca trupele de apărare antieriană să dispună în orice mo
ment de o capacitate de luptă deosebit de ridicată, pentru a putea
trece într-un timp foarte scurt la îndeplinirea misiunilor ce le revin .
•

Relaţia timp-lupta armată scoate în evidenţă existenţa a două
aspecte principale. Primul se referă la timp ca formă obiectivă ·ae
existentă a componentelor materiale ale acţiunii militare, iar al
doilea localizează timpul ca pe un element activ în mecanismul lup
tei armate, care poate fi folosit în favoarea trupelor proprii.
Sub primul aspect, influenţa timpului asupra luptei armate
este materializată prin două caracteristici fundamentale ale acesteia :
durata şi ritmul acţiunilor de luptă.
Analiza relaţiei fundamentale dintre timp şi lupta armată evi
denţiază că acţiunea militară, războiul în ansamblu, nu pot fi con
cepute decît ca avînd o anumită dimensiune temporală, că pentru
a se obţine o imagine exactă a luptei şi operaţiei este necesar !>ă
se ţină seama de timpul în care se desfăşoară aceasta, că luptei ar
mate îi este în mod obiectiv proprie o anumită durată.
Totodată, analiza în cauză evidenţiază că perfecţionarea fără
precedent a mijloacelor de luptă determină în mod obiectiv apariţia
unei tendinţe de continuă scurtare a duratei luptelor şi operaţiilor.
Această tendinţă este generată pe de o parte de capacitatea mij
loacelor moderne de a imprima acţiunii militare o mare mobilitate,
iar, pe de alta, de faptul că războiul a devenit în epoca noastră un
mare consumator de resurse materiale şi
umane. Din această
cauză nici chiar marile puteri militare nu-şi mai pot permite să
se angajeze în conflictele de lungă durată, care presupun eforturi
materiale prelungite.
In condiţiile războiului întregului popor tendinţa la care ne
referim capătă nuanţe contradictorii. Pe de o parte se manifestă
dorinţa agresorului de a obţine o decizie favorabilă, rapidă, în timp
scurt. Pe de altă parte - aşa cum s-a mai subliniat - acţiunilor
rapide ale inamicului li se opune de către forţele destinate apărării
ţării tendinţa de a le temporiza acţiunile. De aici cerinţa ca, eva
luînd în mod ştiinţific posibilităţile de a temporiza acţiunile ina
micului, să se ţină permanent seama că temporizarea nu poate
depăşi anumite limite, care variază în funcţie de capacitatea de
luptă a fiecărui eşalon.
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Este, de asemenea, necesar să fie reliefat şi faptul că durata
luptei (operaţiei) nu este influenţată în mod obiectiv numai de
perfecţionarea mijloacelor de luptă, ci şi de alti factori, obiectivi
şi subiectivi, care dau un conţinut concret acţiunii militare (mediul
geografic, caracterul acţiunilor inamicului, conţinutul misiunii, can
titatea şi calitatea forţelor de care se dispune). De exemplu, este
de înţeles că durata unei ofensive în munţi este în mod frecvent
mai mare decît aceea a unei ofensive în teren şes, chiar în condi
ţiile unei dotări tehnice moderne.
Analiza corelaţiei timp-luptă armată evidenţiază că o carac
teristică fundamentală a luptei (operaţiei) este ritmul. Prin ritmul
acţiunii se înţelege spaţiul parcurs într-o anumită unitate de timp,
zi sau oră. ln funcţie de unitatea de timp luată ca referinţă, poate
exista ritm zilnic, ritm orar etc.
Dacă în cazul duratei acţiunii se manifestă o tendinţă de scur
tare a acesteia, sub impulsul perfecţionării continue a mij loacelor
de luptă ritmul acţiunii militare înregistrează o vizibilă tendinţă
de creştere. Este evident că această tendinţă îşi are propriile ei
limite, deoarece performanţele tehnice ale mijloacelor cu care sint
dotate forţele luptătoare nu determină în mod automat şi nelimitat
o sporire corespunzătoare a ritmului luptei şi operaţiei. Totodată,
ritmul acţiunii este influenţat nu numai de caracteristicile arma
mentului, ci şi de posibilităţile biologice ale omului ; toate fazele lup
tei în care intervine activitatea umană (de concepţie sau execuţie)
se desfăşoară cu ritmurile maxime admise de limitele posibilităţilor
biologice umane. De aceea, pentru a se putea stabili în mod just rit
mul oricărei acţiuni este necesar să fie luaţi în considerare toţi fac
torii care influenţează într-un fel sau altul sensul acf:stei deter
minări.
Sub aspectul analizat, timpul se manifestă deci şi ca un factor
care intră organic în natura intimă a luptei armate, durata şi rit
mul fiind implicate în mod obiectiv în structura acţiunii militare.
Astfel, este de la sine înţeles că activitatea de pregătire a luptei
(operaţiei) este de neconceput fără
a se ţine seama de durata
procesului de elaborare şi transmitere a hotărîrii, desfăşurării şi
realizării dispozitivului, înfăptuirii măsurilor de asigurare genistică,
materială, tehnică şi medicală, de durata pregătirii de foc, ca şi
de ritmul ofensivei sau contraloviturii proiectate, factorul temporal
apărînd în această ipostază ca un element intern, integrat cu cele
lalte elemente ce determină forma şi conţinutul oricărei acţiuni
militare.
In afară de această relaţie fundamentală, care are un caracter
predominant legic, sub cel de al doilea aspect timpul constituie
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un factor ce influenţează activ, de data aceasta din exterior, me
canismul luptei armate.
Sub acest aspect este de evidenţiat că între acţiunea militară
proiectată sau care este în curs de desfăşurare şi timpul la dispo
ziţie se stabileşte o legătură generală, care are implicaţii importante
atît asupra luptei (operaţiei) în ansamblu, cît şi asupra diferitelor
faze (etape) ale acesteia. Astfel, acţiunile desfăşurate în condiţiile
cind se dispune de timp puţin dobîndesc trăsături care le deosebesc
de multe ori radical de cele organizate în situaţii cînd timpul la
dispozitie este suficient.
Totodată, influenţa timpului asupra acţiunii militare capătă o
dimensiune reală numai atunci cind este analizat şi din punctul de
vedere al intervenţiei - subiective - a luptătorilor, în primul rînd
a corpului de comandă, care poate să elimine sau cel puţin să atepotenţîndu-le la maximum pe cele
1rneze influenţele negative,
pozitive.
Din acest punct de vedere, este de subliniat cit este de impor
tantă capacitatea cadrelor de comandă, a tuturor lupătorilor de a
face ca timpul „să lucreze" în favoarea scopurilor proprii şi în de
favoarea ţelurilor agresorului. Această capacitate vizează atît mo
delarea caracteristicilor temporale ale luptei armate - durata şi
ritmul -, cit şi densitatea acţiunilor în timp (ca simultaneitate sau
succesiune).
In concordanţă cu cele de mai sus, conţinutul acestei corelaţii
impune o temeinică pregătire a tuturor forţelor şi mijloacelor che
mate să participe la lupta armată, deoarece, cu cît rnai bine vor
fi pregătite aceste forţe, cu atît îşi vor putea îndeplini ele misiunile
primite, într-un timp mai scurt. Această cerinţă impune : pregătirea
din timp de pace, sub aspecte multiple, a sistemului defensiv al
ţării, pregătirea militară a întregului popor, pregătirea economiei şi
pregătirea teritoriului pentru apărare ; perfecţionarea structurilor
organizatorice şi a înzestrării forţelor armate şi formaţiunilor de
apărare ; scientizarea activităţii de conducere a luptei armate la
toate nivelele ; optimizarea activităţii de asigurare materială, teh
nică şi medicală ; alte genuri de pregătire la toate componentele
apărării şi la toate nivelele, care să ducă la scurtarea timpului ori
cărei acţiuni.
Pregătirea încă din timp de pace, sub aspecte multiple, a apă
rării naţionale are o influenţă de cea mai mare însemnătate asupra
folosirii eficiente a timpului, scurtării considerabile a duratei de
pregătire a acţiunilor, sporirii ritmului de desfăşurare a luptelor
şi operaţiilor, dînd posibilitatea declanşării unor lovituri simultane
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pe toate direcţiile ameninţate şi asigurînd în ansamblu o importantă
economie de timp.
Instruirea forţelor armate şi pregătirea populaţiei pe baza
aceloraşi regulamente şi metodologii, instruirea în comun a diferi
telor categorii de forţe, antrenarea trupelor armatei şi a formaţiu
nilor de apărare în executarea misiunilor ce le-ar putea reveni în
situaţii de război creează premise favorabile pentru reducerea consi
derabilă a timpului necesar pregătirii luptei şi operaţiei şi pentru
coordonarea temporală a eforturilor de luptă. De cea mai mare în
semnătate, sub aspectul analizat, este şi instruirea intensivă a luptă
torilor pe bază de baremuri şi normative de timp ştiinţific funda
mentate. Aceasta asigură posibilitatea devansării inamicului în
deschiderea focului, în desfăşurare şi intrarea în acţiune, în folosirea
rapidă a mijloacelor de protecţie, executarea în timp scurt a lucră
rilor de amenajare genistică a terenului.
O importantă economie de timp şi condiţii optime pentru folo
sirea eficientă a acestuia se realizează şi prin pregătirea din timp de
pace, într-o concepţie unitară, a teritoriului ţării, sub raportul dez
voltării sistemului de comunicaţii rutiere, fluviale şi aeriene, extin
derii şi modernizării sistemului teritorial de telecomunicaţii, lărgirii
continue a sistemului naţional de hidroamelioraţii, înfăptuirii lucră
rilor necesare adăpostirii populaţiei etc. Tot astfel, organizarea
sistemelor de baraje şi de distrugeri, elaborarea unor planuri minu
ţioase de punere a acestora în funcţiune asigură posibilitatea ca ele
să devină în cel mai scurt timp operaţionale.
Perfecţionarea continuă a structurilor organizatorice şi a înzes
trării forţelor armate şi formaţiunilor de apărare are, de asemenea,
Implicaţii deosebit de importante asupra folosirii eficiente a timpului
în lupta armată.
Astfel, dotarea trupelor cu mijloace de luptă care au o mare
putere de foc, rază mare de acţiune şi o mare mobilitate (în mod
deosebit generalizarea înzestrării trupelor de uscat cu transportoare
amfibii blindate) creează condiţii favorabile pentru devansarea ina
micului în executarea loviturilor, scurtarea duratei deplasărilor,
desfăşurării şi realizării dispozitivelor, declanşarea, în funcţie de
situaţie, a unor lovituri simultane sau succesive, sporirea vitezei
şi ritmului acţiunilor. De asemenea, înzestrarea comandamentelor cu
mijloace de prelucrare şi transmitere automată a datelor permite
d esfăşurarea procesului de elaborare a hotărîrilor şi de difuzare a
acestora la subordonaţi într-un timp extrem de scurt ; dotarea tru
pelor cu mijloace perfecţionate de descoperire şi urmărire a ţintelor
.aeriene sporeşte într-o măsură considerabilă eficacitatea apărării
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.-antiaeriene, capacitatea acesteia de a intra oportun în acţiune şi de
respinge atacurile aeriene ale inamicului declanşate prin sur
prindere.
Totodată, includerea în structura unităţilor mecanizate a unor
·cantităţi suficiente de tancuri, transportoare blindate, artilerie şi
alte mijloace de luptă, dotarea gărzilor patriotice cu mijloace mo
·derne de apărare antitanc, artilerie şi baraje fac posibilă o mărire
.a ritmului şi vitezelor de acţiune, uşurează şi fac mai eficientă coope
rarea şi coordonarea în timp a eforturilor trupelor şi formaţiunilor
<le apărare.
Consecinţe deosebit de importante asupra utilizării eficiente a
timpului în luptă şi operaţie o are scientizarea activităţii de con
ducere. In legătură cu aceasta, se evidenţiază că relaţia timp-lupta
armată este în epoca contemporană dominată de o contradicţie fun
damentală. In vreme ce volumul activităţilor şi informaţiilor im
plicate în acţiunea militară a crescut de cîteva ori, timpul la
dispoziţie pentru pregătirea operaţiilor şi luptelor s-a redus consi
derabil.
Pornindu-se de la această realitate, concomitent cu extinderea
înzestrării comandamentelor cu mijloace moderne de mecanizare ş i
<1utomatizare a conducerii şi ţinînd seama de unele limite vremelnice
ale acestui proces, se iau măsuri pentru continua ridicare a com
petenţei cadrelor de comandă, prin însuşirea de către acestea a unor
· cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane de conducere, îndeosebi
a celor referitoare la teoria sistemelor, teoria informaţiei ; cercetarea
operaţională, teoria grafelor, informatica, cibernetica, prospectiva,
astfel incit pe măsura intrării în dotare a mij loacelor moderne de
conducere, comandanţii şi statele majore să aibă calificarea necesară
utilizării acestor mijloace. Totodată., se continuă intens procesul de
perfecţionare a metodelor şi procedeelor tradiţionale de organizare
şi conducere a luptei care şi-au dovedit în practică eficienţa. Sub
aspectul analizat, toate acestea vizează în final şi scurtarea timpului
pentru elaborarea şi transmiterea hotărîrilor, pentru planificarea
luptelor şi operaţiilor, mărirea capacităţii de prevedere şi de apre
ciere ştiinţifică a momentului şi locului optim de aplicare a loviturii
asupra inamicului (deschiderea focului, executarea unor lovituri si. multane sau succesive, introducerea în acţiune a eşaloanelor doi şi
rezervelor, declanşarea contraatacurilor şi contraloviturilor). Prin
acestea se realizează şi o economisire a timpului de către eşaloanele
de comandă superioare, în favoarea disponibilizării unei cantităţi
cit mai mari de timp pentru eşaloanele de execuţie.
Cele de mai sus scot în evidenţă într-un prim plan importanţa
folosirii eficiente, pe bază de calcul, a timpului la dispoziţie (în
.a
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ideea de a asigura subordonaţilor timpul real necesar pentru a se
pregăti în vederea luptei sau operaţiei), a transmiterii oportune de
dispoziţiuni preliminare (în scopul prevenirii subordonaţilor şi asi
gurării timpului necesar de pregătire), a desfăşurării concomitente,
la cit mai multe eşaloane, a procesului de elaborare a hotărîrii
(modalitate prin care timpul la dispoziţia forului superior este
folosit simultan, cu randament maxim).
Indeplinirea cerinţelor care se pun în faţa conducerii de a-şi
spori eficienţa şi de a folosi cit mai chibzuit timpul la dispoziţie
este favorizată şi de faptul că acţiunile se desfăşoară pe teritoriul
naţional, în deplin consens politic şi cu sprijinul efectiv al popu
laţiei. Acestea creează condiţii pentru cunoaşterea amănunţită a
particularităţilor zonei de acţiune, folosirea informaţiilor obţinute
de populaţie, participarea la acţiuni, inclusiv la cercetarea inami
cului, a formaţiunilor de apărare şi formaţiunilor de rezistenţă.
O cerinţă deosebit de importantă a activităţii de conducere care
rezultă din corelaţia timp-lupta armată o constituie organizarea
minuţioasă a cooperării. Aceasta este menită să asigure coordonarea
în timp şi în spaţiu a acţiunilor desfăşurate de numeroasele ca
tegorii de forţe participante la îndeplinirea unei misiuni în comun.
Pentru a imprima un caracter cit mai ştiinţific activităţii de
conducere a luptei armate şi a folosi cu maximum de randament
timpul la dispoziţie, este important să se asigure îmbinarea eficientă
a conducerii centralizate, exercitată de comandamentele superioare,
cu larga iniţiativă manifestată de eşaloanele executante, folosirea
intensă a statelor majore şi a celorlalte ajutoare pentru conducerea
luptei şi operaţiei, coordonarea în timp şi spaţiu a tuturor efor
turilor pentru realizarea planului propus, pe scurt, folosirea cu
maximum de randament a tuturor condiţiilor, inclusiv a timpului
de care se dispune.
Optimizarea activităţii de asigurare materială, tehnică şi me
dicală constituie şi ea una dintre modalităţile importante de folosire
cu eficienţă maximă a timpului în lupta armată. Aceasta deoarece,
oricît de strălucite ar fi deciziile luate, oricît de judicioase ar fi
planurile întocmite şi oricît de hotărîţi ar fi luptătorii să îndepli
nească misiunile primite, toate acestea nu vor avea o valoare reală
dacă nu se va realiza în timp oportun suportul material al acţiunii
proiectate. Problema este cu atît mai complexă cu cit, aşa după
cum s-a mai subliniat, lupta armată a devenit un mare consumator
de mijloace materiale, în special de muniţii şi carburanţi-lubrifianţi,
provoacă mari pierderi în efective şi mijloace de luptă, care pre
supun existenţa unei temeinice şi continue asigurări materiale, teh
nice şi medicale.
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De aceea, anal iza implicaţiilor temporale ale acţiunii militare,
sub raportul activităţii de asigurare materială, tehnică şi medicală,
scoate în evidenţă că aceste activităţi trebuie să preceadă acţiunile
de luptă proiectate, să le pregătească în condiţii optime ş i să le
însoţească permanent, î n concordanţă cu concepţia luptei sau
operaţiei.

Variaţia corelaţiei timp-luptă armată se manifestă în raport
cu forma de luptă (operaţie), cu nivelul acţiunii militare şi cu
al ţi factori.
Timpul influenţează lupta armată în mod di ferenţiat, în pri
mul rînd în funcţie de forma de luptă (operaţie) ce se adoptă.
Astfel, sub aspectul implicaţiilor temporale, pentru ofensivă
este esenţial ca atacul să fie declanşat cit mai repede, pentru a
nu da adversarului posibilitatea să-şi întărească sistemul defensiv.
Succesul se impune a fi dezvoltat cu impetuozitate astfel incit să
fi e contracarată posibilitatea intervenţiei oportune ş i eficace a re
zervelor inamicului. Pentru apărare sînt vitale mai ales i nterzice
rea, dezorganizarea sau chiar zădărnicirea ofensivei, menţinerea cit
mai îndelungată a aliniamentelor şi poziţiilor ocupate, devansarea
atacatorului în executarea manevrei forţelor şi a focului, nimicirea
inamicului pătruns în interiorul apărării, prin riposte ofensive. I n
l upta d e î ntîlnire aspectul esenţial a l determinării temporale a ac
ţiunii militare se manifestă în tendinţa părţilor de a se devansa
reciproc în deschiderea focului, în desfăşurare, în ocuparea alinia
mentelor favorabile şi în intrarea în acţiune.
Variaţia acestor influenţe se manifestă chiar în cadrul aceleiaşi
forme de l u ptă sau operaţie, în funcţie de situaţia în care se ac
ţionează. Astfel, implicaţiile temporale au un anumit conţinut în
cazul apărării pregătite în grabă şi altul în cazul apărării pregătite
din timp, în cazul ofensivei din contact nemijlocit cu inamicul şi
a ofensivei din mişcare, în cazul forţării unui curs de apă după plan,
sau în cazul forţării din m işcare.
In principal, forma de luptă (operaţie) imprimă determinării
1 emporale aspecte specifice mai ales în legătură cu : metodologin
el aborării hotărîrii şi a planificării luptei sau operaţiei ; coerenţa
dispozitivelor de luptă (operative, strategice) ; calitatea organizării
sistemului de foc ; gradul de dezvoltare a lucrărilor genistice etc.
Aceste aspecte conferă formei de luptă (operaţiei) respective trăsă
turi distincte, atît sub raportul fizionomiei generale, cit şi sub cel
al planificării şi desfăşurării în timp a activităţilor.

241
https://biblioteca-digitala.ro / https://ispaim.mapn.ro

ln luptele şi operaţiile desfăşurate de trupele de uscat aspecte
semni ficative prezintă variaţia acestor influenţe şi în funcţie de ni
velul acţiunii militare 11.
Pornind de la faptul că, de regulă, acţiunea tactică terestră se
însumează în acţiunea operativă, iar aceasta din urmă în cea stra
tegică, este de înţeles că, în mod obişnuit, durata acţiunii la nivel
tactic este înglobată în dimensiunea temporală a acţiunii operative,
iar durata acestei a din urmă în cea a acţiunii la nivel strategic. I n
afară de aceste durate, în durata acţiunii la nivel
superior
este
inclus şi timpul necesar desfăşurării activităţilor şi acţiunilor proprii
comandamentului superior considerat (în cadrul comandamentului
strategic se i nclude atît timpul necesar subordonaţilor - operativ
şi tactic -, cit şi ti mpul necesar comandamentului respectiv pentru
planificarea operaţiei, organizarea i ntrării în acţiune a mijloacelor
strategice etc.).
Pornind de la aceste considerente, rezultă tendi nţa general
obiectivă ca durata acţiunii militare terestre să fie proporţionată
cu nivelul eşalonului la care se desfăşoară, de regulă cu atît mai
mare cu cit eşalonul care o desfăşoară este mai mare.
După cum s-a arătat, sporirea progresivă a consumului de ti mp
în raport cu diferitele nivel uri ale acţiunii militare poate fi într-o
oarecare măsură atenuată pri n procedeul desfăşurării concomitente
a unor activităţi la mai multe eşaloane. De exempl u, dacă recu
noaşterea în teren se execută simultan la divizie, regiment şi bata
lion, se rea l i zează o mare economie de timp.
Tendinţa obiectivă generală de scurtare a timpului i m pl i cat în
lupta armată dobîndeşte l a nivel tactic - şi chiar la cele supe
rinare - aspectul unei veritabile „lupte cu serundele", pentru de
vansarea adversarului în descoperirea obi.ectivelor, în declanşarea
focului şi în intrarea în acţi une ; acestea dobîndesc de multe ori
atributele unor criterii decisive de obţinere a sucC'esului. De aici ,
i mportanţa

ce se acordă temei nicei instruirii individuale a l uptă

tori lor şi pregătirii pentru

l u ptă

a

micilor subunităţi, de eficacîtatea

acţiunilor acestora depinzînd de multe ori obţinerea succeselor la
nivel operativ şi chiar strategic.
Succintele

consideraţii

asupra

variaţiei

corelaţiei

t i m p-lupta

armată în raport cu forma de luptă (operaţie) şi cu nivelul acţiunii
mili tare nu pot da o imagine com pletă a complexităţii ei decît în
l egătură şi cu al ţi factori implicaţi în folosirea ti mpul ui cu eficienţă
1 1 tn luptele şi operaţiile aeriene şi antiaeriene, precum şi în acţiunile
maritime şi fluviale, variaţia corelaţiei timp-luptă armată poate dobindi şi
alte aspecte specifice, care nu fac însă obiectul acestei lucrări.
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maximă. Printre aceştia se înscriu orientările doctrinare în domeniul
pregătirii şi desfăşură rii acţiunii militare, al instruirii cadrelor de
comandă, trupelor ş i formaţiunilor de apărare, al organizării şi în
zestrării forţel or destinate apărării ţări i, cu fermitatea moral-politică
a luptătorilor, precum ş i cu alţi factori impl icaţi organic î n lupta
armată modemă. Numai în acest cadru estimarea in fluenţelor timp
l u pta-armată poate căpătu valori apropiute de reulitate i ar activitatea
dusă în sensul folosirii factorului temporal în folosul propriu şi i n
defayoarea ad\'ersaru l u i s e poate spr i j i ni pe fundamentele realităţii.

6.4. Interacţiunea spaţ i u-timp-lupta armată
Analizînd relaţia spaţiu-timp-l upta armată se constată că deşi
mediul geofizic şi timpul exerc i tă asupra acţiunii mili tare nume
rnase şi im portante determinări specifice, totuşi influenţa acestora
nu se manifestă numai în mod izolat, ci şi într-o strînsă interde
pendenţă. Ca urmare, infl uenţa terenului şi t'.Ondiţiilor de stare a vre
mii asupra acţiunii militare, pe de o parte, şi cea a timpului, pe de
a l ta, este necesar să

fie abordată într-o

viziune i n tegratoare.

In

această viziune spaţiul şi timpul se constituie într-un factor uni tar
de influenţare a conţinutu l u i şi fizionomiei luptei armate, anume
mediul natural de desfăşurare a acesteia.
Semnificaţia

principală a

i nteracţiunii

spaţiu-timp-lupta

ar

mată rezidă în raportul dintre spaţiul în care se desfăşoară lupta
sau operaţia şi timpul global consumat pentru îndep l i nirea misiunii
- adică î n

durata acţiunii,

precum ş i î n spaţiul

luptă în uni tatea de timp (zi sau oră), deci în

străbătut prin

viteza sau ritmul

acţiunii.
In ceea ce priveşte durata acţiunii militare (D.A.M.)

-

acţiu

nile militare au concomitent o dimensiune spaţială şi una tempo
rală -, este dată de suma duratelor acţiunilor parţiale compo
nente12 (ai , a2 . . .

un).

Deci :
D.A.M.

=

d.a1 + d.a2 + ... d.a0•

Prin urmare, pentru a reduce durata globală a acţiunii con
siderate este necesar să se reducă duratele parţiale ale tuturor sau
cel puţin ale unor["! dintre acţiunile componente. Rezultă, de exem12 D e exemplu, ca acţiuni parţiale, în ofensivă, pot fi : afluirea trupe·
lor din raioanele de concentrare, desfăşurarea şi Intrarea lor în dispozitiv ;

atacul ;

dezvoltarea

succe s u l u i

inamicului car e se retrage.

în

adîncimea

apărări i

in::imicului ;
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urmărire:i

piu, că adoptarea procedeului de trecere la ofensivă din mişcare este
mai avantajos sub aspectul analizat decît procedeul trecerii la ofen
sivă din contact, prin ocuparea unei baze de plecare la ofensivă.
Dezvoltarea succesului în timp scurt prin acţiunea coordonată a
detaşamentelor înaintate, a desantului aerian şi a formaţiunilor de
rezistenţă are sub raport spaţial-temporal o eficienţă mult mai mare
decît simpla introducere în luptă (operaţie) a eşaloanelor doi şi re
zervelor.
Cunoscînd acest mecanism al eficienţei, comand[lnţii şi statele
majore au posibilitatea să planifice în aşa fel lupta (operaţia) încît
timpul global la dispoziţie pentru îndeplinirea misiunii să fie folosit
în modul cel mai raţional.
Viteza sau ritmul acţiunii militare (V.A .M.) de un anumit nivel
(strategic, operativ, tactic) reprezintă, prin simpla analogie cu for
mula vitezei din mecanica clasică 13, raportul dintre acţiunea dat{!
(A) - luată ca sumă a acţiunilor şi activităţilor componente
(A
ai + a2 +
+
an) şi timpul necesar pentru desfăşurarea ac
ţiunii respective (T) - considerat ca sumă a timpilor consumaţi pen
tru executarea diferitelor activităţi şi acţiuni componente (T
t1 +
+ t2 +
+ tn ) . Deci :

=

„.

„.

=

„.

V. A. M

A
.

a1

= - = -

T

t1

+

a2

--

t2

+

·

·

an

·

+ --- ·
t11

De aici rezultă concluzia, de mare însemnătate practică, că
pentru a spori viteza acţiunii militare (şi, implicit, a micşora durata
ei) trebuie să se reducă cît mai mult timpii destinaţi diferitelor ac
tivităţi şi acţiuni componente (elaborarea hotărîrii şi transmiterea
acesteia la executanţi, organizarea cooperării, organizarea asigurării
materiale, tehnice şi medicale, desfăşurarea şi realizarea dispozi
tivului de luptă sau operativ, dezvoltarea succesului). Cum unele
dintre activităţile enumerate nu sînt neapărat condiţionate de în
zestrarea cu mij loace de luptă care au o mare mobilitate, rezultă
posibilitatea, pe deplin realizabilă, de a-l devansa pe agresor în
acţiune, dacă se înfăptuieşte superioritatea faţă de acesta în viteza
de elaborare şi difuzare a hotărîrilor, viteza de neutralizare (nimi
cire) prin foc, viteza de realizare a asigurării materiale, tehnice şi
1 3 tn mecanica clasică, viteza exprimă raportul dintre spaţiul parcurs
de mobilul aflat în mişcare şi timpul consumat pentru parcurgerea spaţiului

respectiv

(

V

= -

::. )
--

.
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medicale, viteza de executare a manevrei (îndeosebi, prin acţiunea
formaţiunilor de rezistenţă) 14 etc.
Toate acestea evidenţiază că evaluarea j ustă a efectelor inter
acţiunii spaţiu-timp în lupta armată şi folosirea corelată n mediului
geofizic şi a timpului în folosul propriu constituie factori de succes
de mare importanţă.
Sub aspectul analizat, interacţiunea spaţiu-timp în lupta ar
mată dobîndeşte şi o altă semnificaţie specifică războiului între
gului popor. Anume, că devansarea inamicului care a comis agre
siunea, în intrarea în acţiune şi în executarea loviturii nu se bazează
exclusiv pe mobilitatea mij loacelor de luptă din înzestrare, deşi, î n
m o d evident, şi acestea a u o mare importanţă. Dar, într-o măsură
tot atît de importantă devansarea inamicului se poate realiza şi
prin cunoaşterea tuturor detaliilor terenului din regiunea unde se
desfăşoară lupta sau operaţia, prin utilizarea avantajelor pe care le
oferă mediul geofizic al teritoriului naţional, prin calitatea concep
ţiei şi metodelor de lucru folosite de comandanţi şi de statele ma
jore, prin utilizarea cu maximum de randament a tuturor posibili
tăţilor mijloacelor din dotare etc. Astfel , folosind drumuri as
cunse (numai de ele ştiute), acţionînd pe timp de ceaţă, ploaie sau
viscol, formaţiunile de rezistenţă şi în general formaţiunile popu
lare înarmate pot pune la baza succeselor lor o manevrabilitate de
un tip specific, în cele mai multe cazuri superioară celei pe care
�mtovehiculele moderne de diferite categorii o pot conferi manevrei
clasice.
Abordînd lupta armată ca manifestare a componentelor acţiu
nii militare în mişcare, este necesar să se prevină pericolul de sim
plificare a mecanismului complex pe care î l reprezin t ă lupta armată,
prin reducerea lui exclusivă Ia dependenţele faţă de mediul geo
fizic şi de timp. In mecanismul luptei armate spaţiul şi timpul devin
cu adevărat factori ai succesului numai prin plasarea lor în contex
tul amplului cîmp de intercondiţionări, la care participă activ o di
versitate de alţi factori materiali şi nemateriali, ce dau bogăţie de
conţinut şi nuanţe diverse fizionomiei luptei armate. Integrate în
tr-un asemenea context, spaţiul şi timpul pot fi - pentru partea
care a realizat mai eficient această integrare - factori de putere
de mare importanţă, cadrul de optimizare reală a funcţionalităţii
sistemului luptei armate.
1 4 Rezultă că, în contextul ideilor enunţate, viteza de acţiune este în
ţeleasă atît sub variatele aspecte pe care ea le poate dobîndi în desfăşura
rea luptei armate : „viteză tehnică d e deplasare", „cadenţă de tragere",
„viteză de conducere", „viteză d e asigurare materială, tehnică şi medicală",
c:î t şi ca „corola1"·

'-11

acestora - , . v i t cz'-1 tactică, opera tivă, strategică··.
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GENERALE ALE LUPTEI ARMATE,
colonel (rez.) A U REL STANCIU
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4.1. Definitie

şi

metodologie

.

4.2. Dialectic-a principiilor lupki armate
4.3. Principii generale ale luptei armate

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

economia forţelor
libertatea de acţiune
acţiunilor
complementaritatea
istovirea agresorului
concentrarea eforturilor
mobilitatea
surprinderea .
h. cooperarea
4.4. Importanţa însuşirii, aplicării şi perfecţionării
principiilor luptei armate
.

5. FORME ŞI PROCEDEE ALE LUPTEI ARMATE, co
lonel SPIRIDON VASI LESCU, colonel I U L I A N S.
CERN AT

5. 1 . Definirea

conceptelor
.
.
5.2. Forme şi pr o cede€ de acţi u n e de bază !ii deri.
vate, cazuri speciale
5.3. Forme ş i procedee d e acţiune c u caracter defensiv .
.
.
5.4. For mel e şi proced eele de acţ iune cu caraC'ler
.
.
.
.
.
.
ofensiv
.
.
5.5. Stări şi aeţi uni asociate l u plc'i armate (premergătoare şi rezultate din ea)
.
5.6. Aspecte ale cond ucerii luptei a r m a t e (opC'raţiei)

6. SPAŢIUL ŞI TIMPUL l N LUPTA ARMATA, colo
nel (rez.) A U REL STANCIU, general-m;1ior (rez.)
GHEORGHE SAV;l
6 . 1 . Spaţiul ş i timpul - cadru natural d e desfăşu-

rare a acţiunii militare

6.2. Spaţiul î n lupta armată

6.3. Timpul in lupta armată
.
6.4. I n te r a c ţi une a spaţiu-timp-lupta armată
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