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Rezumat: Nevoia de a lămuri unele aspecte mai puţin cunoscute ale sprijinului logistic 

al structurilor de forţe terestre în operaţii de răspuns la criza militară, mai puţin definite în 

logistica operaţională, ne-a îndemnat la o cercetare atentă a literaturii de specialitate şi a 

evenimentelor din criza militară ce se manifestă acum între Rusia şi Ucraina şi de a ne spune 

părerea noastră asupra acestora. 

În operaţiile structurilor de forţe angajate în acţiuni specifice de răspuns la criza 

militară nu toate domeniile funcţionale ale sprijinului logistic sunt relevante, iar unele dintre 

acestea cunosc o anumită particularizare.  

Iată de ce în acest articol ne vom spune părerea privitoare la subiectul abordat, arătând 

care sunt domeniile funcţionale esenţiale în sprijinul logistic şi mai ales modul în care trebuie 

înţelese acestea în acţiunile structurilor de forţe în operaţiile de răspuns la criza militară. 
 

Cuvinte-cheie: arie (zonă) operaţională; criza militară; ipoteza acţională; domenii 

funcţionale; sprijin logistic. 

 

Abstract: The need to clarify some less unknown aspects on logistical support for land 

forces structures in military crisis response operations, less defined issues in the operational 

logistics, determined us to research thoroughly the field’s literature and the events of the 

military crisis manifesting now between Russia and Ukraine and to have some opinions on those 

aspects.  

In the operations of force structures engaged in actions specific for military crisis 

response not all the functional fields of the logistical support are relevant and some of them 

have certain peculiarities.  
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Therefore in this article we will have an opinion on the approached topic showings 

which are the main functional fields in the logistical support and particularly how they must be 

understood in the actions of forces structures in military crisis response operations.  
 

Keywords: operational aria; military crisis; action hypothesis; functional fields; 

logistical support. 


