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Rezumat: Nevoia de a clarifica semnificaţia unor concepte uzitate în managementul 

sprijinului logistic, dar mai puţin definite în logistica operaţională, ne-a îndemnat la o 

cercetare mai atentă a acestora din literatura de specialitate. 

În managementul planificării operaţiilor structurilor de forţe angajate în acţiuni de 

răspuns la criza militară sunt unele concepte privind managementul sprijinului logistic care 

cunosc o anumită particularizare în funcţie de riscurile ce pot să apară în planificarea şi 

desfăşurarea acţiunilor.  

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

cum aceste concepte uzitate în sprijinul logistic şi mai ales modul în care trebuie înţelese 

acestea în managementul planificării acţiunilor structurilor de forţe terestre în operaţiile de 

răspuns la criză. 
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Abstract: The need to clarify the significance of some concepts used in management 

on logistical support, but less defined in the operational logistics, made us to inquire a 

thorough research of field’s literature. 

In the management of operations’ planning of forces’ structures deployed in specific 

military crisis response operations not all the management logistics are revealing and 

certain concepts on logistical support have peculiarities.  

Therefore, in this article we will have some opinions on the approached subject by 

showing what the concepts used in logistical support consist in and particularly how they must 

be understood in the management structures of forces’ actions in crisis response operations. 
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