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Rezumat: Sfârşitul secolului XX, găseste lumea într-o puternică frământare 
economică şi politică. Pe de o parte ţările puternic dezvoltate încearcă să îşi 
extindă influenţa în afara graniţelor teritoriale spre zonele bogate în resurse, pe de 
altă parte ţările în curs de dezvoltare încearcă să ajungă din urmă marile puteri şi 
nu în ultimul rând ţările sărace aflate în luptă acerbă cu sărăcia. O lume 
nedreaptă am putea spune şi inegală din punct de vedere al vectorilor de putere.  

Dacă ne gândim ca cele două mari conflagraţii mondiale ale secolului trecut 
au fost precedate de puternice crize economice, vom ajunge să ne întrebăm dacă 
nu cumva oare ne aflăm într-un nou război sau în pragul unui nou război mondial. 
Începutul secolului XXI, aduce în scenă noi tipuri de actori ai câmpului de luptă, 
noi tipuri de  ameninţări şi noi metode şi tehnici de abordare a acţiunilor de luptă. 

Cuvinte cheie: acţiune militară, intervenție militară, coaliţii, planificare, 
surprindere. 

 
Abstract: The end of the twentieth century, finds the world in great economic 

and political turmoil. On the one hand, the highly developed countries try to extend 
their influence outside the territorial borders to the resource-rich areas, on the 
other hand the developing countries try to catch up with the great powers and, last 
but not least, the poor countries that are in fierce struggle with poverty strive to get 
by. An unfair world we could say and unequal in terms of power vectors. 
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If we think that the two great world conflagrations of the last century were 
preceded by strong economic crises, we will come to wonder whether or not we are 
in a new war or on the verge of a new world war. The beginning of the 21st century 
brings new types of battlefield actors, new types of threats and new methods and 
techniques for approaching combat actions. 

Keywords: military action, military intervention, coalitions, planning, 
surprise. 
 

Introducere 
Încă de la începuturile ei omenirea şi-a marcat dezvoltarea prin 

diferite fapte şi acţiuni, care s-au constituit în momente istorice. Dintre 
aceste fapte şi acţiuni, confruntările armate au fost şi sunt punctele de reper 
cele mai distincte. De-a lungul timpului, în urma confruntărilor armate, au 
pierit civilizaţii care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei şi dezvoltării 
omului, dar tot în urma unor confruntări armate şi-au făcut apariţia noi 
civilizaţii. 

Astfel, sunt foarte bine evidențiate de către istorici toate conflictele 
armate, de la războaiele din antichitate și din evul mediu, la cele două 
conflagrații mondiale ale secolului XX. Conflictele armate s-au dezvoltat și 
modernizat în paralel cu societatea fiind sprijinite de progresele tehnologice 
pe care aceasta le-a cunoscut, ajungându-se la începutul secolului XXI la 
conflicte asimetrice și de tip hibrid, în care apar noi actori și forțe 
beligerante, iar spațiul de confruntare se dezvoltă și cunoaște noi 
dimensiuni. Este de menționat faptul că aproape toate descoperirile 
tehnologice, mai devreme sau mai târziu și-au găsit și continuă să își 
găsească aplicabilitate în domeniul militar, aducând avantaje în câmpul de 
luptă și provocând pierderi tot mai numeroarse de vieți omenești. 

Ce este acțiunea militară? 
În urmă cu aproximativ 2500 de ani, în China a fost conceput primul 

tratat cu privire la acțiunile militare, în care autorul Sun Tzu menționa că 
„Războiul este o problemă de o importanță vitală pentru stat, domeniu al 
vieții și al morții, calea care duce spre supraviețuire sau spre nimicire”1.  

Domnul general (Ret.) prof. univ. dr. H.C. Vasile Cândea sublinia în 
partea de introducere a Revistei de Științe Militare nr.1/2010, că „... 

                                                
1 Sun Tzu, Arta Războiului, Editura Antet XX Press, București 1993, p. 7. 


