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General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU* 
 
 

Articolul prezintă un punct de vedere privind conducerea strategică a forŃelor pe timp de pace, 
în situaŃii de criză şi la război. Autorul insistă pe concretizarea, în plan practic a demersurilor teoretice 
efectuate de către responsabilii politico-militari şi militari români, cu scopul de a realiza capabilităŃi de 
comandă şi control compatibile cu cele ale aliaŃilor din NATO, în stare să-şi îndeplinească cu 
eficienŃă şi în deplină siguranŃă misiunile. 

Cuvinte cheie: conducere strategică; comandă şi control; C4I; Statul Major General. 
 
The article presents a regard concerning the strategic leadership of forces on peacetime, in 

times of crisis or on wartime. The author stresses on the concretization in practical plan of theoretical 
demarches done by Romanian political-military and military responsibles in order to fulfill command 
and control capabilities compatible with the ones of NATO allies able to accomplish their missions 
efficiently and entirely safely.  

Keywords: strategic leadership; command & control; C4I; General Staff. 
 

omânia – stat european democratic, cu o suprafaŃă importantă (237500 
km2) şi o populaŃie de aproximativ 20 milioane locuitori (se aşteaptă încă 
rezultatele ultimului recensământ), membră a NATO şi UE - încearcă să se 

poziŃioneze în ansamblul internaŃional pentru a-şi proteja interesele legitime şi pentru a 
contribui cu forŃe şi resurse la apărarea comună în cadrul alianŃelor. 

EvoluŃiile din mediul de securitate mondial şi din cel european, determinate de 
evenimente politice, economice, financiare, sociale, militare şi de altă natură, manifestate în 
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ultimii ani şi predictibile pe termen scurt şi mediu indică, fără rezerve, păstrarea unor 
capacităŃi militare rezonabile şi credibile din partea statelor membre NATO, inclusiv a 
României. 

Unii autori, mai ales din zona politică, care se aşteaptă la o pace de o mie de ani şi 
care, pe această „gândire”, lipsesc de resurse şi destructurează, fără discernământ, 
structurile militare de apărare ar trebui să-şi remodeleze discursul şi acŃiunile şi să 
recunoască lipsa totală de argumente în zona geopoliticului, geostrategiei şi a evoluŃiilor 
mondiale, de cele mai multe ori brutale şi imprevizibile. 

Deşi în România se fac eforturi conceptuale şi de reglementare (legislaŃie, concepte, 
strategii, planuri etc.) în scopul asigurării coerenŃei şi eficacităŃii apărării, în plan practic lipsesc 
resursele minime de punere în aplicare, iar voinŃa politică tinde, cu seninătate, spre zero. 

Se afirmă că documentele de bază pentru conceperea şi edificarea unui sistem 
coerent şi eficient de apărare a statului şi statalităŃii: Strategia de Securitate NaŃională a 
României, Strategia NaŃională de Apărare a łării, Carta Albă a Apărării, Strategia Militară a 
României, Directiva Ministerială NATO, precum şi Strategia Europeană de Securitate, 
trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor apărării Ńării şi participarea la apărarea comună. 
Întrebarea mai mult sau mai puŃin retorică este cu ce resurse şi cu ce voinŃă?! 

Pentru cei interesaŃi de problematica apărării, între care sunt şi membrii SecŃiei de 
ŞtiinŃe Militare ai AOŞ-R este mai important să contribuie, mai mult sau mai puŃin, la 
clarificările conceptuale dar şi la identificarea modalităŃilor practice, concrete de punere în 
aplicare prin dezvoltarea unor forŃe şi capabilităŃi reale, nu numai pe hârtie. 

Consider că fiecare idee, fiecare cuvânt, din documentele politico-militare menŃionate 
mai sus trebuie să aibă acoperire reală în resurse umane, financiare, logistice, de comandă 
şi control, sistemele C4I etc., pentru a nu rămâne decât simple vorbe goale, cu care să se 
poată mândri autorii conjuncturali. 

Într-un articol din Revista de ŞtiinŃe Militare nr. 1/2010 „Expertizarea strategică a 
Deciziei Politice”, autorul1 prezintă cu argumente credibile că nu oricine şi oricum poate fi 
parte la elaborarea conceptelor strategice şi la fundamentarea principiilor apărării armate. 
Trebuie multă şi constantă aplecare spre studii militare şi conexe, onestitate, patriotism, 
evitarea bruiajului politicianist omniprezent în România, realism şi gândire practică în 
înŃelegerea corectă a complexelor evoluŃii contemporane şi în găsirea răspunsurilor 
adecvate la condiŃiile României. Ori, în plan practic, un singur act de voluntarism, poate 
distruge întreaga construcŃie logică fără ca, măcar să ofere un singur argument. 

                                                 
1 General (r) prof. univ. dr. Eugen Bădălan, Expertizarea Strategică a Deciziei Politice, Revista de ŞtiinŃe Militare, 
nr. 1/2010. 
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În acest articol, pe baza cunoştinŃelor şi experienŃei dobândite până acum, mi-am 
propus să abordez unele probleme ale „Conducerii Strategice a ForŃelor”, în contextul 
politic, economic, financiar şi militar actual. Sunt mulŃi autori şi desigur, multe lucrări pe 
acest subiect, cu contribuŃii valoroase la definirea conceptelor, la clasificarea fluxurilor 
informaŃionale şi la definirea cât mai raŃională a structurilor de comandă şi control pentru 
nivelurile strategic operative şi tactice. În planul implementării în practică (centre de 
comandă-control, sisteme C4I, resurse umane calificate pentru C2, rezerve, planuri pe 
ipoteze etc.) situaŃia este departe de a fi mulŃumitoare. 

Plecând de la misiunile principale repartizate Armatei: 
•îndeplinirea sarcinilor de apărare a teritoriului naŃional; 
•acordarea de sprijin calificat, rapid şi eficient autorităŃilor civile pentru urgenŃe, 

dezastre naturale, evenimente NBC etc.; 
•îndeplinirea angajamentelor faŃă de NATO, UE, organizaŃii regionale şi coaliŃii; 
•alte misiuni repartizate prin lege; 
•situarea (în acest moment) a României la graniŃa estică a NATO şi în 

vecinătatea unor zone cronicizate de conflict – solicită o abordare specială a problematicii 
apărării României. 

Toate elementele prezentate mai sus, dar şi multe altele ar impune o dimensionare 
a Armatei la media europeană şi a zonei noastre (aproximativ 0,6% din populaŃie). Aceasta 
ar însemna în cifre absolute 120.000 militari, la o populaŃie de 20 milioane de locuitori, nu 
70.000 sau chiar 60.000 cum cred şi vor unii, chiar dacă, aceste reduceri şi destructurări 
masive care au avut loc în ultimii douăzeci de ani nu au fost compensate, aproape deloc, cu 
noi echipamente şi armamente moderne. 

Pe baza realităŃilor interne şi a celor ce decurg din statutul de membru NATO şi 
UE, Conducerea Armatei României şi definirea fluxurilor informaŃionale necesare, trebuie 
să Ńină seama de dimensiunea şi structura forŃelor, de ipotezele luate în calcul, de 
capabilităŃile reale ale sistemelor CIS(C4I), precum şi de relaŃiile de comandă şi control cu 
structurile de comandă ale NATO şi UE. 

Noua arhitectură a sistemului C2 (Comandă şi Control) impune realizarea la 
nivelul Armatei României a unui sistem integrat informaŃional de stat major care să 
asigure continuitatea, siguranŃa şi eficienŃa conducerii, inclusiv atingerea, în timp, a 
dezideratului superiorităŃii informaŃionale. 

Suportul tehnic al sistemului C2 va fi (în parte deja este) reprezentat de 
arhitectura pentru integrarea subsistemelor de culegere, prelucrare şi distribuŃie a 
informaŃiilor în sistemul complex de informaŃii militare, precum şi de integrarea acestuia în 



 
 

 
21 

sistemul C4ISR al Armatei şi în Sistemele ForŃelor Aeriene (SCCAN) şi a celor Navale 
(SCOMAR). 

CapacităŃile de comandă şi control şi infrastructura tehnică modernă permit operaŃii 
bazate pe reŃea. Accesul sporit la armamente avansate tehnologic, senzori, sisteme de 
comandă şi control, alte resurse tehnologice speciale, au consecinŃe semnificative asupra 
naturii operaŃiilor militare. InformaŃiile obŃinute la timp, precise şi corecte, în sprijinul obŃinerii 
unei imagini operaŃionale  integrate, exercitarea comenzii şi controlului, desfăşurarea 
eficientă a armamentelor, precum şi determinarea rapidă a pierderilor suferite sunt condiŃii 
importante de succes operaŃional. Conducerea operaŃiilor bazate pe reŃea presupune un 
înalt nivel de interoperabilitate a sistemelor de armamente şi senzori, precum şi a sistemelor 
de comunicaŃii, informatică şi a celor de suport logistic. 

Conducerea Armatei României în timp de pace, în situaŃii de criză şi în timp de 
război se exercită de către autorităŃile politice şi militare ale statului român, potrivit 
prevederilor ConstituŃiei, legilor organice şi altor reglementări subsecvente. Conducerea 
militară se realizează în domeniile operaŃional şi administrativ, potrivit organigramelor din 
anexele 1-6 (situaŃie valabilă, în principiu, la această dată). 

Conducerea operaŃională se exercită în timp de pace, în situaŃii de criză şi în timp 
de război la nivel strategic, operativ şi tactic şi, în esenŃă, reprezintă autoritatea temporară 
conferită unui comandant pentru îndeplinirea misiunii primite. 

În timp de război, comanda şi controlul la nivel strategic se exercită (anexa nr. 4) de 
către Centrul NaŃional Militar de Comandă (CNMC), cu cele două componente ale sale 
Centrul de Conducere Strategică (CCS) şi Centrul de Resurse şi Pregătirea Teritoriului 
(CRPT). Acesta emite Directiva Militară Strategică. În cazul activării art. 5 al NATO 
comanda şi controlul forŃelor naŃionale destinate pentru apărarea colectivă vor fi transferate 
la NATO. 

Din organigramele structurale (anexele 1-6) ar trebui să înŃelegem, dincolo de 
textele şi aserŃiunile teoretice: „resursele umane înalt specializate (comandanŃi şi ofiŃeri de 
stat major specialişti în sisteme C2, C4I, logistică etc.)infrastructura C2 (locaŃii protejate şi 
distribuite, după planuri, pe întreg teritoriul), sisteme complexe C4ISR, rezerve de 
echipamente, armamente, carburanŃi, alimente, resurse medicale etc.” Din această viziune, 
credem corectă,  fiecare structură din organigrame înseamnă o sumă de resurse complexe, 
care, necesită o acoperire umană, financiară şi materială pe măsură! 

Ca urmare a cerinŃelor formulate în „Strategia de Securitate NaŃională a 
României”, „Strategia Militară a României” şi „Directivele NATO privind conducerea 
strategică a forŃelor la pace, criză şi război”, România trebuie să dispună de o reŃea de 
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puncte de comandă strategice (centre de comandă strategice), dispuse distribuit, pe baza 
unor analize multicriteriale, pe întregul teritoriu naŃional. 

Nu este locul aici să facem supoziŃii şi propuneri privind numărul şi locaŃia potrivită 
pentru aceste centre, dar vreau să insistăm că dacă se consideră logică şi necesară 
crearea de rezerve materiale (armament, muniŃii, carburanŃi, echipamente diverse, alimente 
etc.) este de la sine înŃeles că prima grijă trebuie să fie pentru rezervarea conducerii 
(oameni, infrastructuri, sisteme C4ISR). 

La argumentele prezentate mai sus privind necesitatea instalării şi echipării 
tehnice a punctelor de comandă (conducere) strategice se adaugă şi altele decurgând din 
noul context politico-militar în care acŃionează România, astfel: 

- România este membră NATO începând cu anul 2004 şi, ca urmare, trebuie să-
şi dezvolte capacităŃile de comandă şi control, la standardele AlianŃei; 

- Se impune clar necesitatea realizării unor platforme tehnice moderne şi a unor 
conexiuni sigure şi protejate, constituite din timp la şi între punctele (centrele) de conducere 
strategice (cel puŃin 3-4 pe teritoriul Ńării). Aceste puncte de conducere vor beneficia, în 
principal, de posibilităŃile de comunicaŃii de voce, date şi videoconferinŃă ale ReŃelei Militare 
NaŃionale de ComunicaŃii (RMNC), dar şi de alte facilităŃi (comunicaŃii prin satelit, legături 
directe HF, VHF şi UHF etc.); 

- Necesitatea exercitării comenzii şi controlului forŃelor utilizând comunicaŃii 
protejate, sigure şi stabile; 

- Luarea, de urgenŃă, în calcul a realităŃii că România, în acest moment, dispune 
de capacităŃi echipate modest pentru exercitarea conducerii strategice. 

Consider că la baza echipării tehnice (construcŃii adecvate, comunicaŃii, reŃele de 
computere, aplicaŃii software, sisteme de pază şi protecŃie etc.) a centrelor de comandă 
strategice ar trebui să stea: 

- Studiul experienŃei naŃionale şi internaŃionale în domeniu; 
- Punerea în valoare a posibilităŃilor operaŃionale şi tehnice ale ReŃelei Militare 

NaŃionale de ComunicaŃii; 
- Studiul amănunŃit, multidisciplinar al planurilor locaŃiilor alese şi captarea corectă 

a cerinŃelor de la specialiştii Statului Major General (în special de la DirecŃia OperaŃii şi 
DirecŃia ComunicaŃii şi Informatică); 

- Studiile realizate pentru România de către Departamentul Apărării SUA, 
concretizate în: „Conceptul de OperaŃii” şi „Descrierea Arhitecturii Tehnice (TAD)”. 

Desigur, responsabilii politico-militari, precum şi specialiştii din Statul Major 
General au în vedere o etapizare a lucrărilor, o prioritizare a acestora şi identificarea 
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resurselor umane, financiare şi materiale necesare pentru asemenea activităŃi de interes 
naŃional vital. 

Demersul din acest articol reprezintă doar un punct de vedere al autorului, care, 
constrâns de spaŃiul limitat a fost nevoit să se rezume doar la unele aspecte mai importante. 
Problematica complexă a conducerii strategice merită eforturi mai mari şi mai consistente 
din partea responsabililor militari aflaŃi în funcŃii. Sperăm că acest lucru se va produce într-
un orizont cât mai scurt de timp. 
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ANEXE 
Anexa nr. 1 
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Anexa nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
26 

Anexa nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


