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NECESITATEA DIVERSIFICĂRII STRUCTURII ŞI MODULUI DE 

ACŢIUNE AL GRUPURILOR DE LUPTĂ DIN FORŢELE 

TERESTRE 

 

THE NECESSITY FOR LAND FORCES BATTLEGROUPS TO 

DIVERSIFY THEIR STRUCTURE AND ACTION 

 

Locotenent colonel Ilie MELINTE* 
 

Rezumat: Având în vedere tendinţele conflictelor militare din proximitatea ţării 

noastre, pe de o parte şi pe cealaltă parte caracteristicile modului de operare al brigăzilor 

din forţele terestre cu gradul cel mai ridicat de operaţionalizare, considerăm necesară 

dezvoltarea concepţiei care vizează folosirea în luptă a acestor mari unităţi.  

La nivelul brigăzilor din forţele terestre s-au acumulat cunoştinţe şi experienţă 

privind desfăşurarea operaţiilor prin participările succesive la misiunile internaţionale din 

teatrele de operaţii Kosovo, Afganistan şi Irak, prin aprofundarea doctrinelor aliate şi ale 

armatelor reprezentative NATO, prin actualizarea bazei documentare proprii şi nu în 

ultimul rând prin intensificarea instruirii interarme şi întrunite atât pe plan naţional cât şi 

în cadru multinaţional. 

Privind utilizarea în luptă a unităţilor şi marilor unităţi operaţionalizate, sub 

aspectul organizării pentru misiune, considerăm că acestea sunt în măsură să acţioneze 

atât în formatul clasic bazat pe statele de organizare actuale cât şi în formatul grupuri de 

luptă special constituite pe misiuni. 
 

Cuvinte-cheie: forţă, organizare, grupuri de luptă, acţiune, misiune. 

 

Abstract: Given the trends of military conflicts in the proximity of our country, on 

the one hand, and the features of the land forces brigades’ operating mode with the highest 

operational level, on the other hand, we consider it necessary to develop the concept which 

covers the use of these large units in combat. 

The land forces brigades have accumulated knowledge and experience in operations 

as to deploying operations by successive participations in international missions in theaters 

such as Kosovo, Afghanistan and Iraq, by deepening the allied doctrines of the NATO 

representative armed forces, by updating their documentation and, last but not  least, by 

intensifying the training of joint and combined armed forces both at the national and 

multinational level. 
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Regarding the combat involvement of the operationalized units and large units in 

terms of mission organization, we believe that they are able to act both in the known format 

based on the current organizational organigrams and in the format of mission-oriented 

battlegroups. 
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