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Rezumat: În prezent, atât modul de ducere al luptei cât și sistemul educațional și cel 

decizional suferă schimbări radicale. Pe de o parte se încearcă asistarea deciziei cu 

diferite instrumente, inclusiv computerizate, în vederea limitării erorilor și a timpului 

necesar luării acestora, dar pe de altă parte, tocmai mediatizarea acestor instrumente 

creează un alt mod de asimetrie, inamicul având cunoștințe detaliate despre aceste și 

putând să le utilizeze în propriul folos. Lucrarea își propune să facă o trecere în revistă a 

ceea ce reprezintă actul decizional militar și a influențelor pe care educația și experiența 

comandanților le pot avea în limitarea sau, dimpotrivă, în creșterea asimetriei conflictelor. 
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Abstract: Nowadays we witness radical changes in both the conduct of operations 

and the educational and decisional systems. On one hand, there is an attempt to assist the 

decision making process with different instruments, including the computerized ones, in 

order to reduce the likelihood of committing errors and the time necessary for decision-

making. On the other hand, it is exactly the fact that these instruments have been so much 

publicized that creates another type of asymmetry, the enemy having detailed knowledge 

about them and being able to use them for their own purposes. The article presents the 

main aspects of military decision-making and the influences that the commanders’ 

education and experience may have in limiting or, on the contrary, raising the asymmetry 

of conflicts. 
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