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Rezumat: Articolul își propune să rememoreze un moment din istoria 

militară a României - mai puțin evidențiat, respectiv rolul jucat de Gărzile 
Naționale Române din Transilvania din perioada 1918 - 1919, ca organe de 

asigurare a ordinii publice și de apărare a drepturilor naționale rezultate din 

aplicarea principiilor autodeterminării, ale libertății și unității naționale, gărzi 
constituite în cursul lunilor noiembrie - decembrie 1918, în ținuturile locuite de 

români dintre Carpați, Tisa și Dunăre, pe fondul destrămării imperiului austro - 

ungar. Ca element de continuitate, dar și ca alternativă la desființarea serviciului 

militar obligatoriu, concomitent cu reducerea drastică a numărului cadrelor 
militare – sub o limită critică, și pe fondul noilor riscuri și amenințări asimetrice și 

neconvenționale la adresa securității și apărării naționale, autorul susține 

inițiativa de a se înființa Garda Națională a României, structură subordonată 
Ministerului Apărării Naționale, ca o a patra categorie de forțe. Acest demers 

vizează și recuperarea experienței cadrelor militare bine pregătite – trecute în 

rezervă în procesul de reformă a armatei, criticând ca fiind cel puțin neinspirate, 
inițiativele promovării și apoi a modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 

270/2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari. 

Cuvinte cheie: Gărzile Naționale Române din Transilvania - 1918; noile 

riscuri și amenințări asimetrice și neconnvenționale; Garda Națională a 
României - 2020. 

 

Abstract: The scientific article aims at reminding a less emphasized 
moment in Romania's military history, namely the role played by the Romanian 

National Guards in Transylvania, from 1918 to 1919, as bodies of ensuring public 

order and defending the national rights resulting from the application of the 
principles of self-determination, freedom and national unity. These Guards were 

established during the months November-December 1918 in the lands inhabited by 

the Romanians, between the Carpathians, Tisa and the Danube, amid the break-up 

of the Austro-Hungarian Empire. Although the recruitment was conducted on a 
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voluntary basis, these Guards had a strong military structure, being made up of 

Romanian officers and soldiers from the former Austro-Hungarian army and 

equipped with weapons from the old structures. As an element of continuity, but 

also as an alternative to the abolition of the compulsory military service, along 
with the drastic reduction of the number of military personnel - under a critical 

limit, and against the background of new asymmetric and non-conventional 

threats to the national security and defense, the author supports the initiative to 
establish the National Guard of Romania - a structure subordinated to the 

Ministry of National Defence, as a fourth category of military forces. This 

approach also aims at recovering the experience of well-trained military personnel 
- put in reserve in the process of reforming the army, criticizing, as uninspired to 

say the least, the initiative to promote and then to apply the provisions of Law no. 

270/2015 on the Status of Voluntary Reservists. 

Keywords: Romanian National Guards in Transylvania-1918, new 
asymmetric and non-conventional risks and threats, National Guard of Romania 

2020. 

 

Considerații introductive  

Pandemia de coronavirus este astăzi un fenomen global. Fenomenele 

globale cer însă soluții globale, sau măcar o minimă coordonare și cooperare 

în identificarea soluților de contracarare. Este ceea ce a lipsit în perioada 

primului val al epidemiei, singura constantă fiind respectarea 

recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). 

Geopoliticienii estimează o posibilă schimbare a ordinii mondiale. Nu 

avem însă încă toate elementele pentru a emite o judecată de valoare privind 

evenimente care sunt într-o dinamică nemaintâlnită. Pandemia de coronavirus 

are însă șanse de a deveni cel mai important eveniment al secolului XXI. Cert 

este faptul că, pandemia a produs și produce în continuare schimbări în mai 

multe domenii, de la viața de zi cu zi până la procesele noastre de socializare, 

de la funcțiile statului până la drepturile și libertățile fundamentale, democrație, 

naționalism și o posibilă recalibrare a conceptului de stat de drept. 

Privind spațiul european pandemia a relevat, cel puțin în faza sa de 

debut, lipsa de reziliență și de cooperare a Uniunii Europene (UE), tocmai 

când era mai mare nevoie și se impunea mai mult (având în vedere și ieșirea 

Marii Britanii din Uniune). Realitatea este că, fiecare Stat Membru a dat 

întâietate propriului răspuns la criză.  

Astfel, abia pe 19 martie 2020, Comisia Europeană a decis să creeze 



  

 

 
166 

o rezervă strategică (RescEU) de echipamente medicale, cum ar fi 

ventilatoarele și măștile de protecție, pentru a ajuta țările UE în contextul 

pandemiei de COVID-19 (rezerva medicală RescEU este găzduită în prezent 

de România și Germania). 

Mai eficient a acționat însă Alianța Nord - Atlantică (NATO), chiar 

de la apariția primelor manifestări ale pandemiei în Europa. Astfel, NATO a 

pus la punct un plan de acțiune destinat combaterii pandemiei (finalizat, 

printre altele, cu operaționalizarea a peste 100 de spitale de campanie cu 

personal specializat - 15 mii de medici și asistente, echipament medical 

performant etc.) și are elaborat un plan operativ pentru a înfrunta un posibil 

al doilea val de infecții de tip COVID-19. Cele 30 de state membre ale 

alianței militare vor constitui, astfel, un stoc comun de echipamente 

medicale și un fond cu resurse financiare, care să fie folosit pentru achiziția 

de produse medicale esențiale. Misiunea principală a NATO, în contextul 

pandemiei de coronavirus, este să se asigure „ca această criză sanitară să 

nu devină o criză de securitate”, a declarat Jens Stoltenberg, Secretarul 

General al NATO, la finalul a două zile de discuții cu miniștrii apărării din 

țările membre NATO, din 17 - 18 iunie 2020. 

Deci, putem concluziona la o primă evaluare, că ne confruntăm în 

prezent cu un ,,război sanitar” (codificat astfel chiar de Președintele francez 

Emmanuel Macron, care a chemat țara să fie pregatită pentru „un adevarat 

război cu inamicul numit COVID-19”)
1
 care este neîndoielnic astăzi prioritar, 

dar și cu un veritabil ,,război economic”, nu mai puțin important și 

imprevizibil ca desfășurare. 

Cum va gestiona societatea modernă primul tip de ,,război” este 

foarte important pentru finalitatea celui de-al doilea tip de război care 

poate deveni mult mai dur. Nu doar că avem de-a face cu două crize 

suprapuse, dar ambele cer o mare forță de repliere. De aici și până la 

izbucnirea unui război (hibrid sau chiar de tip clasic) nu este decât un pas. 

Când și cum va avea loc, răspunsul trebuie să-l dea serviciile de intelligence 

euroatlantice. 

                                                
1 Clément Millon, „De la crise à la paix sanitaire, en passant par la guerre. L’origine d’un 

état nouveau”. Revue Politique et Parlementaire, 02 juin 2020, 08 juin 2020, disponibil la 

https://www.revuepolitique.fr/de-la-crise-a-la-paix-sanitaire-en-passant-par-la-guerre-

lorigine-dun-etat-nouveau/, accesat la 20.07.2020. 
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Dacă vizualizăm vecinătatea mai mult sau mai puțin apropiată, 

vedem că evenimentele internaționale se precipită. Ca o fatalitate istorică, 

avem toate șansele să fim prinși din nou pe “contre-pied” cu toată prezența 

cupolei euroatlantice!. (De altfel, conform art. 3 din Tratatul Atlanticului de 

Nord, 1949, actualizat, cităm: „Pentru atingerea într-un mod cât mai 

eficient a obiectivelor acestui tratat, părțile, acționând individual sau 

colectiv,...își vor menține și vor dezvolta capacitatea individuală și pe cea 

colectivă de a rezista unui atac armat”. 

În perioada următoare, impactul geopolitic al pandemiei se va corela 

strâns și cu un răspuns extrem de important - cine va reuși să producă 

primul un vaccin. Ori, Federația Rusă a înregistrat oficial primul vaccin din 

lume împotriva noului coronavirus. Anunțul a fost făcut de președintele 

Vladimir Putin, în 11 august 2020, la o ședință cu responsabilii din 

domeniul educației și sănătății. Pentru a fi mai credibil, liderul de la 

Kremlin a mărturisit că una din fiicele sale a încercat pe propriul organism 

prototipul de vaccin.  

Este mai puțin important, dacă informația este veridică sau nu. 

Federația Rusă a ținut să informeze opinia publică că, aceasta controlează 

pandemia, acceptă și unele pierderi colaterale și își rezervă timp suficient să 

se ocupe și de o posibilă remodelare a noii ordini mondiale în noua eră a 

coronavirusului, intenție pe care China o declină momentan în mod oficial 

(mergând pe paradigma pașilor mici), în condițiile în care are o campanie 

mai importantă care să o preocupe: preluarea controlului asupra instituțiilor 

internaționale care administrează întreaga lume, cum ar fi Organizația 

Mondială a Sănătății (OMS) sau Organizația Națiunilor Unite (ONU). Nu 

este deci deloc surprinzător că China este acum al doilea cel mai mare 

contribuabil financiar la ONU.  

Până la momentul în care Statele Unite ale Americii (SUA) își vor 

alege următorul președinte, după o campanie ce cu siguranță va fi una 

învrăjbitoare, purtată pe fundalul tulburărilor interne, China speră că ea va fi 

recâștigat deja încrederea lumii dar și un avans privind redresarea 

economică, China fiind prima lovită de pandemie, a avut timp și forță să se 

redreseze. 

Dar să revenim la Federația Rusă. În fiecare an, Rusia își testează 

forțele dintr-un mare comandament regional al Armatei, într-un exercițiu 

masiv de simulare a unui război.  
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În septembrie, începe faza activă a exercițiului operativ - strategic 

„Caucaz - 2020” (Kavkaz - 2020), în care vine rândul Comandamentului 

din Sud al armatei ruse, compus din forțele militare din Marea Neagră și 

Peninsula Crimeea. Într-un interviu redat de postul „Radio Europa Liberă 

România” din 22 iulie 2020, gl. - lt. (r) Ben Hodges, fostul comandant al 

Armatei SUA în Europa, preciza: „Confluența exercițiului Kavkaz cu lipsa 

de atenție a Vestului asupra regiunii Mării Negre – în SUA sunt alegeri 

prezidențiale la toamnă, iar marile puteri europene precum Germania și 

Franța nu dau semne să pună sub presiune Rusia – ar putea duce la un 

moment propice pentru o nouă agresiune teritorială… Cred că se creează 

condițiile ca Rusia să facă pași să anexeze alte teritorii, sub pretextul că 

este o criză umanitară în Crimeea”. (Ucrainenii au restricționat, încă din 

2014, printr-un baraj, debitul apei care vine din fluviul Nipru, din Ucraina, 

până în Crimeea). 

Potrivit postului de radio citat „orice exercițiu militar rusesc de 

amploare, care comasează o adevărată forță de invazie în diverse regiuni, 

provoacă emoții la scară internațională. Lipsite de transparența exercițiilor 

NATO, unde au acces inclusiv inspectori militari ai Rusiei și unde știi 

dinainte ce se va întâmpla și câte trupe ajung în ce locații, exercițiul Kavkaz 

are în plus o reputație și mai de temut: la câteva zile după Kavkaz-ul din 

2008, Rusia a invadat Georgia și a îngenunchiat-o în cinci zile.” 

Noua Strategie națională de apărare a țării 2020 - 2024
2
 a inclus 

Federația Rusă pe lista amenințărilor la siguranța națională. Purtătorul de 

cuvânt al diplomației ruse, Maria Zaharova, a reacționat de această dată 

promt, criticând această includere și afirmând că „intenția poate fi explicată 

doar prin dorința României de a consolida prezența SUA și a NATO în 

regiunea Mării Negre”
3
 (deși aceeași trimitere la Federația Rusă a fost 

prezentă și în Strategia națională de apărare a țării 2015 - 2019, fără nicio 

o reacție din partea diplomației ruse!). 

                                                
2 Documente Strategia Națională de Apărare a Țării 2020 - 2024, disponibil la 

https://www.presidency.ro/files/userfiles/.pdf., accesat la 23.07.2020. 
3
Ambasadorul Rusiei convocat la MAE, în legătură cu declaraţiile privind noua Strategie 

de Apărare a Ţării, AGERPRES, disponibil la: 

agerpres.ro/politica/2020/06/12/ambasadorul-rusiei-convocat-la-mae-in-legatura-cu-

declaratiile-privind-noua-strategie-de-aparare-a-tarii-521793, accesat la 25.07.2020. 
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De asemenea, considerăm că n-ar trebui să fie luate doar sub beneficiu 

de inventar aprecierile geostrategului George Friedman, care declara la 

București, în iulie 2015, la Colegiul Noua Europă (New Europe College -NEC)
 

cităm: „Trebuie să începeți să vă refaceți armata, nu pentru ai invinge pe ruși 

ci ca să rezistați suficient cât să aibă timp să vină SUA… căci nu este în 

interesul SUA ca România să fie absorbită de ruși.”
4
 Prezent la Consiliul de 

Afaceri Globale de la Chicago, din 10 octombrie 2015, Fritman a mai declarat: 

„În practică, SUA este pregătită să organizeze un cordon sanitar împotriva 

Rusiei”
 5
. 

Cordonul sanitar „este un concept care implică formarea unei zone 

tampon între două entități, ce va acționa ca izolator al unui pericol pentru 

una din entități. Conceptul a fost uzitat de George Clemenceau după Primul 

Război Mondial, acesta cerând statelor - de la Balcani până în Finlanda - 

să se unească pentru a opri avansul comunismului spre vest.”
 6
 

De ce face Fritman astfel de afirmații (necesitatea refacerii armatei 

române) în condițiile în care anul 2015, a marcat încheierea cu succes a 

etapei a doua de modernizare (restructurare) a armatei române?!  

Este clar că mai sunt încă multe aspecte neacoperite, iar necesitatea 

(re) înființării gărzilor naționale române, ca o a patra categorie de forțe - 

trupe teritoriale, fiind doar una din propunerile ce ar trebui luate în 

considerare, în condițiile turbulențelor provocate de pandemie care a 

provocat o adevărată dezordine în relațiile internaționale. 

 

Tradiția Românească. Garda Națională Română - 1918 

În istoria armatei române, o astfel de structură a existat , în 

principal, în Transilvania în anii 1918 - 1919, și număra la acea dată 

peste 10 000 de membri (ofițeri români activi din fosta armată austro - 

ungară, ofițeri în rezervă, voluntari etc.). Dar, INSTITUȚIA GĂRZILOR 

NAȚIONALE ROMÂNE NU A FOST PROPRIE DOAR TRANSILVANIEI, EA 

                                                
4 New Europe College Yearbook of the 2014-2015 Series, p. 231. 
5 George Friedman, Stenograma conferinței ,,Europa destinată războiului”, p. 9, disponibil 

la http://www.activenews.ro/documente/Friedman.pdf., accesat la 26.07.2020. 
6 Unul din cei mai important analiști americani a dezvăluit ce ne așteaptă în România ca 

parte a cordonului sanitar American ANTI RUSIA-SUA, disponibil la 

http://www.activenews.ro/stiri-politic/, accesat la 29.07.2020. 
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ÎNTÂLNINDU-SE ȘI ÎN BUCOVINA ÎN ZONA DORNELOR, PRECUM ȘI PE MALUL 

MĂRII ADRIATICE LA BAZA NAVALĂ AUSTRO - UNGARĂ POLA. 

Gărzile Naționale Române au fost organe de asigurare a ordinii 

publice și de apărare a drepturilor naționale rezultate din principiul 

autodeterminării, al libertății și unității naționale, constituite în cursul lunilor 

noiembrie - decembrie 1918, în ținuturile locuite de români dintre Carpați, 

Tisa și Dunăre. Ele au fost organizate de către Consiliul Național Român 

Central (CNRC) ,
7
 cu sediul la Arad, și subordonate acestuia și, alături de 

Consiliul Dirigent, au avut calitatea de organisme executive (de la această 

structură s-au inspirat și doctrinarii militari din perioada ceaușistă când 

au propus înființarea Gărzilor Patriotice moderne - 1968, și nu au vizat 

modelul Gărzilor de Apărare Patriotică înfințate în anul 1944, de inspirație 

sovietică). 

Astfel, la 7 noiembrie 1918, la Arad, a fost reorganizată comanda gărzii 

naţionale a comitatului Arad, pe baza unui regulament elaborat şi aprobat de 

către CNRC. La 11 noiembrie, la Arad, a luat ființă Comanda Supremă a 

Gărzilor Naţionale Române din Transilvania și Ungaria. 

În fruntea acestui organism a fost numit maiorul Alexandru Vlad. Cu prilejul 

instalării sale, Ştefan C. Pop (organizatorul Marii Adunări Naționale de la Alba 

Iulia din 1 decembrie 1918) a rostit un discurs de mobilizare a energiilor 

românilor din Ardeal și Ungaria, pentru împlinirea dezideratelor naționale. 

Înființarea comandamentului suprem al gărzilor naționale a accelerat procesul 

de constituire a gărzilor române locale. 

Conform regulamentului stabilit (impus de noile autorități 

maghiare), numărul gardiștilor nu putea depăși 5% din totalul populaţiei 

dintr-o localitate. După constituire, gărzile se îndreptau spre Arad pentru a 

depune jurământul de credință, față de Consiliul Naţional Român din 

Ungaria şi Transilvania, și față de națiunea română.  

După constituirea comenzii supreme a gărzilor naţionale, ofiţerii 

români s-au deplasat în localităţile în care au fost înregistrate tulburări 

pentru a asigura liniștea şi pacea, dar și siguranța podurilor şi a șoselelor. 

Constituirea gărzilor naţionale româneşti s-a realizat şi pentru 

preluarea în siguranță, fără incidente, împreună cu consiliile naţionale române 

locale, a administrației din mâinile autorităților maghiare. Acest proces s-a 

desfăşurat pe parcursul lunii noiembrie, fiind înregistrate şi incidente între 
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autoritățile maghiare şi noile autorități românești. Organismele româneşti au 

asigurat, prin măsurile luate, rezolvarea problemelor de ordin economic 

privind aprovizionare a populaţiei, plata ajutoarelor de război, asigurarea 

fondurilor necesare pentru înarmarea gărzilor şi plata soldei acestora, precum 

şi a altor cheltuieli. 

La Marea Adunare Națională de la Alba - Iulia, din cei 1228 de 

delegați (deputați) reprezentanți ai națiunii române, 64 au fost ai Gărzilor 

Naționale Române, iar ordinea a fost asigurată de 1700 de membri ai 

Gărzilor. 

La 12 decembrie 1918, în urma hotărârii Consiliului Dirigent

, a 

fost numit conducător al armatei și siguranței publice în Transilvania 

fruntașul unionist Ștefan Cicio Pop, sub conducerea căruia a început 

acțiunea de desființare treptată a Gărzilor Naționale și de organizare a 

Jandarmeriei în Transilvania. 

O mare parte din membrii gărzilor naționale s-au înrolat însă 

voluntari în Armata de Transilvania, organizată la Marele Cartier General 

de generalul Alexandru Hanzu, respectiv în Diviziile a XVI-a (comandant 

general Dănilă Papp) și a XVIII-a (comandant general Alexandru Hanzu)
8
. 

Este de menționat și faptul că, ambii generali erau români ardeleni care s-

au instruit în armata austro - ungară și au depus noul jurământ de credință 

în fața Regelui Ferdinand.
9
 

ÎN 1940, LA BUCUREȘTI S-A ÎNFIINȚAT ASOCIAȚIA FOȘTILOR 

LUPTĂTORI DIN GĂRZILE NAȚIONALE DIN ARDEAL ȘI BANAT, CU SEDIUL ÎN 

CAPITALA ROMÂNIEI ȘI FILIALE ÎN TOATE JUDEȚELE DIN ARDEAL ȘI BANAT
10

.  

 

 

 

 

                                                
 Consiliul Dirigent (2 decembrie 1918 - 4 aprilie 1920) a fost desemnat de Marele Sfat 
(“Parlamentul Transilvaniei” ales pe 1 Decembrie 2018 la Alba Iulia). 
8 Revoluția din Ardeal din 1918 și Gărzile naționale române, Mareș, Cristian, Revista Eroii 

Neamului, Nr. 2 (11), Iunie 2012, p. 13. 
9 Ioan Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelenţă sub două flamuri. Dănilă 

Papp (1868-1950), Ed. Alltip, Alba Iulia, 2015, p. 29 - 31. 
10 Iustin Ilieșiu (note autobiografice) - Buletinul Institutului de filologie Română „A. 

Philippide”,Anul VIII, nr. 2, Iași, aprilie - iunie 2007, p. 9. 
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Garda Națională, o structură militară de actualitate  

Armata SUA  

Armata SUA este compusă din
11

: armata regulată, respectiv Forțele 

Armate Ale Statelor Unite Ale Americii (United States Armed Forces), 

Garda Națională (The Army National Guard - ARNG) și Armata De 

Rezervă A Statele Unite Ale Americii (United States Army Reserve - 

USAR). 

Forțele armate ale SUA au trei componente majore și trei 

componente autonome, respectiv: armata Statelor Unite ale Americii (U.S. 

Army) - forțele terestre; forțele navale ale Statelor Unite (U.S. Navy) - 

forțele navale; forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii (U.S. Air 

Force) - forțele aeriene. 

Celelalte trei componente sunt: 

 Corpul Marinei Statelor Unite (UNITED STATES MARINE CORPS 

- USMC), infanteria marină a Statelor Unite ale Americii. 

 Garda de Coastă a Statelor Unite (UNITED STATES COAST 

GUARD - USCG) 

 Forța Spațială (US Space Force - USSF) - creată în 2019, și 

funcțională din august 2020, structură independentă în cadrul 

Departamentului Forțelor Aeriene condusă de un subsecretar al Forței 

Aeriene pentru Forța Spațială.  

Dar, sistemul de evidență militară al SUA este integrat. Astfel, de 

exemplu, Forțele Aeriene ale SUA se compun din: personal activ, personal 

din Garda Națională Aeriană, și rezerviști.  

Garda Națională a SUA (US National Guard)  

Garda Națională a SUA este formată din: Garda Națională a 

Armatei
12

 (The Army National Guard - ARNG) și Garda Națională Aeriană 

(Air National Guard - AIG)
13

 

Scurt istoric (existență):  

 Ca miliție finanțată de stat sub diverse denumiri: în perioada 

1636 – 1903; 

                                                
11 Our Forces, disponibil la  https://www.defense.gov/Our-Story/Our-Forces/, accesat la 
01.08.2020. 
12 About the Guard, disponibil la https://www.nationalguard.mil/., accesat la 01.08.2020. 
13 Our difference, disponibil la https://www.goang.com/, accesat la 01.08.2020. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_Statelor_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9Bele_Navale_ale_Statelor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9Bele_Aeriene_ale_Statelor_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps
https://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
https://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
https://www.defense.gov/Our-Story/Our-Forces/
https://www.nationalguard.mil/


  

 

 
173 

 Forțele de rezervă federale sub numele de Garda Națională a 

Armatei: din anul 1903 - prezent. 

Conducere: Garda Națională a SUA este administrată de Biroul 

Gărzii Naționale. Biroul Gărzii Naționale este condus de Șeful Biroului 

Gărzii Naționale (CNGB), care este un general de patru stele
14

. Șeful 

CNGB este și membru al șefilor de stat major. În această calitate, el este 

consilier militar al Președintelui, al secretarului apărării, al Consiliului de 

securitate națională și este canalul oficial de comunicare al Departamentului 

Apărării către guvernanți și către ajutoarele generale de stat cu privire la 

toate problemele referitoare la Garda Națională. 

Garda Națională a Armatei (The Army National Guard) și Garda 

Națională Aeriană sunt conduse de către un director. 

De exemplu, Directorul Gărzii Naționale a Armatei este șeful 

organizației sale și raportează șefului Biroului Gărzii Naționale. Deoarece 

Garda Națională a Armatei este atât miliție în toate statele federației, cât și o 

componentă de rezervă federală a armatei, nici Șeful Biroului Gărzii 

Naționale, nici Directorul Gărzii Naționale a Armatei sau a Aviației nu dețin 

efectiv o comandă. Această funcție este îndeplinită în fiecare stat sau 

teritoriu de către Șeful Gărzii Naționale Statale (general cu două stele), iar 

în Districtul Columbia de către Comandantul General al Gărzii Naționale a 

Districtului Columbia.
 (

ÎN DISTRICTUL COLUMBIA GARDA NAȚIONALĂ A 

ARMATEI ESTE O MILIȚIE FEDERALĂ, SUB COMANDA PREȘEDINTELUI 

STATELOR UNITE, CU AUTORITATEA DELEGATĂ SECRETARULUI APĂRĂRII). 

Deci, Garda Națională Armatei (ca și Garda Națională Aeriană), face 

parte simultan din două organizații diferite, Garda Națională a Armatei din 

mai multe state, teritorii și Districtul Columbia (denumită și Miliția Statelor 

Unite ), și Garda Națională a Armatei din Statele Unite, parte a Gărzii 

Naționale a Statelor Unite. Garda Națională a Armatei este împărțită în 

unități subordonate staționate în fiecare stat și teritoriu american, precum și 

în districtul Columbia, care operează sub guvernanții respectivi și 

echivalenții lor. 

Unitățile Gărzii Naționale pot fi mobilizate în orice moment prin 

ordin prezidențial pentru a suplimenta forțele armate regulate și după 

                                                
14 Leadership ,disponibil la https://www.nationalguard.mil/leadership/cngb/, accesat la 

03.08.2020. 
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declararea stării de urgență de către guvernatorul statului în care slujesc. 

Spre deosebire de membrii Rezervei Armatei, membrii Gărzii Naționale nu 

pot fi mobilizați individual (cu excepția transferurilor voluntare și a unor 

misiuni temporare), ci doar ca parte a unităților respective. Acestea sunt 

antrenate și echipate ca parte a armatei Statelor Unite. Sunt utilizate 

aceleași ranguri și însemne, iar gardienii naționali sunt eligibili pentru a 

primi toate distincțiile militare ale Statelor Unite. La nivel de state ale 

federației se acordă, de asemenea, o serie de premii de stat pentru serviciile 

locale prestate
15

. 

Majoritatea soldaților armatei și aviației Gărzii Naționale dețin o 

slujbă civilă cu normă întreagă, în timp ce îndeplinesc în sistem part-time și 

un serviciu ca membru al Gărzii Naționale. Membri Gărzii Naționale sunt 

completați de cadre militare cu normă întreagă.  

Pentru o mare parte din ultimele decenii ale secolului al XX-lea, 

personalul Gărzii Naționale a servit în mod obișnuit ,,Un weekend pe lună, 

două săptămâni pe an”, cu un nucleu care lucra pentru Gardă în condiții de 

normă întreagă. În primii cinci ani ai secolului 21, politica 

Departamentului Apărării a fost aceea că niciun gardian nu va fi activat 

pentru o perioadă de peste 24 de luni (cumulativ) într-o perioadă de 

înscriere de șase ani.  

Politica în domeniul apărării s-a schimbat radical incepând cu anul 

2007, prin Legea nr. 109-364/2007 privind autorizarea apărării naționale 

John Warner pentru anul fiscal 2007 (Public Law 109 - 364 - John Warner 

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2007
16

) care extindea 

puterea președintelui - la decretarea legii marțiale, în conformitate cu Legea 

Insurecției, revizuită,  prin preluarea comenzii și asupra trupelor Gărzii 

Naționale a Statelor Unite, fără autorizația guvernatorului (guvernatorilor) 

de stat(e), atunci când ordinea publică era grav afectată sau a “scăpat de 

sub control oganelor de ordine publică statală și statul și autoritățile sale 

nu mai pot aplica legea”. Coroborat cu prevederile titlului 10 din Codul 

SUA, actualizat, Președintele SUA putea asfel “federaliza” efective din 

                                                
15 Virginia_National Guard, disponibil la 

Virginia_Army_National_Guard#Virginia_National_Guard, accesat la 03.08.2020. 
16 Public Law 109 - 364 - John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal Year 

2007 , disponibil la https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ364/pdf/PLAW-

109publ364.pdf, accesat la 06.08.2020. 
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cadrul Gărzii Naționale a SUA, trecându-le în cadrul forțelor active, 

practic pe durată nedeterminată. Totuși, așa cum prevăd și regulamentele 

Gărzii Naționale a Statelor Unite (potrivit site-ului oficial
17

), trupele Gărzii 

Naționale a SUA pot fi chemațe sub arme puntru următoarele perioade 

cadru:  

 Pe timp de mobilizare parțială. În timp de urgență națională 

declarată de președinte 

pentru orice unitate sau orice membru, nu mai mult de 24 de luni 

consecutive; 

 Când președintele stabilește că așa este necesar pentru a 

mări forțele active, pentru orice misiune operațională, pentru oricare 

unitate sau orice membru, nu mai mult de 270 de zile. 

Cu toate acestea, statele federației au și propriile politici în 

domeniu
18

. 

Garda Națională a Armatei 

Conform site-ului oficial al Gărzii Naționale a Armatei, aceasta este 

o forță de rezervă militară compusă din: membri sau unități militare ale 

Gărzii Naționale ale fiecărui stat și teritoriile Guam, Insulele Virgine și 

Puerto Rico și Districtul Columbia, respectiv un total de 54 de structuri 

autonome. Toți membrii Gărzii Naționale ai Statelor Unite sunt, de 

asemenea, membri ai miliției organizate a Statelor Unite, astfel cum este 

definit în Titlul 10§ 246 al Codul SUA.(Titlul 10 al Codul SUA § 246 

pevede: „Clasele miliției sunt (1) miliția organizată, care constă din Garda 

Națională și Miliția Navală; și (2) miliția neorganizată, care este formată 

din membrii miliției care nu sunt membri ai Gărzii Naționale sau ai Miliției 

Navale”). 

Deci, unitățile Gărzii Naționale sunt sub dublul control al 

guvernelor de stat și al guvernului federal. 

ROLUL GĂRZII NAȚIONALE A ARMATEI (CCA 300 000 DE 

COMBATANȚI) AȘA CUM ESTE AUTORIZATĂ ȘI ORGANIZATĂ ÎN PREZENT, 

FUNCȚIONEAZĂ SUB TITLUL 10 AL CODULUI STATELOR UNITE ATUNCI CÂND 

                                                
17 Despite pandemic, mission changes, 829th soldiers on overseas, disponibil la 

https://www.nationalguard.mil/, accesat la 06.08.2020. 

18 National_Guard, Virginia_Army_National, disponibil 

la_Guard#Virginia_National_Guard, accesat la 07.08. 2020. 
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ESTE SUB CONTROL FEDERAL, ȘI SUB TITLUL 32 AL CODULUI STATELOR 

UNITE ȘI LEGILE STATULUI APLICABILE ATUNCI CÂND SUNT SUB CONTROL DE 

STAT

. GARDA NAȚIONALĂ A ARMATEI POATE FI SOLICITATĂ DE CĂTRE 

GUVERNANȚII STATULUI SAU DE GUVERNAȚII TERITORIALI PENTRU A 

RĂSPUNDE LA SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DEZASTRE INTERNE, CUM AR FI CELE 

PROVOCATE DE URAGANE, INUNDAȚII ȘI CUTREMURE, PRECUM ȘI TULBURĂRI 

CIVILE. 

Garda Națională Aeriană (cca. 150 000 de combatanți) a devenit 

componenta de rezervă a Forței Aeriene a Statelor Unite ale Americii la 18 

septembrie 1947, când Forța Aeriană a dislocat o parte din forțele sale 

pentru a se crea Garda Națională Aeriană. 

Misiunile Gărzii Naționale Aeriene servesc pentru a sprijini 

eforturile federale în domeniul apărării. Cu peste 140 de locații din Statele 

Unite, Puerto Rico, Guam și Insulele Virgine, unitățile Gărzii Naționale 

Aeriene au fost în serviciu activ în timpul Războiului din Coreea și escadrile 

de avioane F-100 din Colorado, New York, Iowa și New Mexico, au servit 

la baza aeriană Phan Rang, Vietnam, pentru unsprezece luni din 1968 - 

1969, efectuând peste 24 000 de misiuni de luptă. 

Alte forțe: Miliții navale  

Deși nu există componente ale Corpului Naval sau Marin ale Gărzii 

Naționale a Statelor Unite, există o Miliție Navală autorizată în condițiile 

legii federale (Codul SUA titlul 10 &7851). La fel ca soldații și aviatorii din 

Garda Națională a Statelor Unite, membrii Miliției Navale sunt autorizați. 

Pentru a primi finanțare și echipamente federale, o miliție navală de stat 

trebuie să fie compusă cel puțin 95% din militari, gardieni de coastă sau 

rezerviști ai corpului marin. Ca atare, unele state mențin astfel de unități. 

Recent, Alaska, California, New Jersey, New York, Carolina de Sud, Texas 

și Ohio au avut sau mențin în prezent miliții navale . 

Forțele de apărare ale statului 

Multe state își mențin, de asemenea, propriile forțe de apărare ale 

statului. Deși nu sunt entități federale precum Garda Națională a Statelor 

Unite, aceste forțe sunt componente ale milițiilor de stat, precum Gărzile 

naționale ale statului. 

                                                
 Statele Unite, stat federal, este alcătuit  din 50 de state și un district federal. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_disorder&usg=ALkJrhjRVDabZJ6B424DceOaRry2R-F4cQ
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_din_Coreea
https://ro.wikipedia.org/wiki/F-100_Super_Sabre
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colorado
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_York
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iowa
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_Mexico
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://ro.wikipedia.org/wiki/1968
https://ro.wikipedia.org/wiki/1969
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/7851&usg=ALkJrhhft3MDrIw5rd_kGZqLPysgxnNrSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alaska&usg=ALkJrhjqilboZgaNw_TUF7gtVsyVF1eyaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/New_Jersey&usg=ALkJrhjasrWGmQPCOthuUGMMPJCOabMV7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Carolina&usg=ALkJrhhBplffZ_2QP5tiiYWMoHAQqD1r7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ohio_Naval_Militia&usg=ALkJrhjgcBkrR1vON7fivKMADBGxVQuh5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Naval_Militia&usg=ALkJrhg9xqLcxnU7qWVcfp_1FmzsEgvGTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/State_defense_force&usg=ALkJrhhsFLdj7T4hJmiOLBiJvDjystubyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/State_defense_force&usg=ALkJrhhsFLdj7T4hJmiOLBiJvDjystubyw
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Rezerva Armatei Statelor Unite
19

 

Rezerva Armatei ca o forță națională sau federală are o istorie de 

peste 100 de ani. De-a lungul anilor, odată cu o criză a unui război major 

(Coreea, Vietnam), guvernul federal a mobilizat forțe mari de cetățeni - 

soldați și i-a antrenat pentru operațiuni de luptă. Astăzi, Rezerva Armată are 

peste 200 000 de soldați și angajați civili și 2000 de unități răspândite pe 20 

de fuse orare. Unele state au propria rezervă a armatei ca de exemplu Statul 

Virginia (Virginia Defence Force). 

Este de menționat faptul că, atât Garda Națională a Statelor Unite, 

cât și Armata de Rezervă (bărbați și femei în serviciu) au acționat în toate 

teatrele de operații, alături de armata regulată permanentă. 
 

Forțele de apărare teritoriale poloneze (sunt organizate pe sistem 

gardă națională). 

Structura armatei poloneze
20

:  

 Statul Major General al Forțelor Armate Poloneze; 

 Comandamentul General al Forțelor Armate; 

 Comandamentul Operațional al Armatei; 

 Forțele de Operațiuni Speciale; 

 Forțele de Apărare Teritorială; 

 Poliția militară; 

 Comandamentul garnizoanei de la Varșovia 

Forțele de apărare teritoriale poloneze ( FAT)
21

 

Forțele de apărare teritoriale - FAT (pol. Wojska Obrony 

Terytorialnej - WOT) sunt al cincilea serviciu unic în forțele armate 

poloneze pe lângă forțele terestre, forțele aeriene, armata și forțele de 

operațiuni speciale. FAT reprezintă o parte integrantă a potențialului de 

apărare și descurajare al Poloniei (Polonia, începand din anul 1965, a avut o 

structura paramilitară similară de rezervisti - ca și celelalte statele din 

fostul bloc socialist, structură care a fost desfințată în anul 2008). 

                                                
19 A History the United States Army Reserve, diponibil la https://www.usar.army.mil/, 

accesat la 09.08.2020. 
20 Structure of Polish Armed Forces, disponibil la https://www.gov.pl/web/national-

defence/structure-of-polish-armed-forces, accesat la 09.08.2020. 
21 National Defence, territorial defence forces, disponibil la 

https://www.gov.pl/web/national-defence/territorial-defence-forces, acesat la 09.08.2020. 



  

 

 
178 

În baza Deciziei nr. 140 /MON

 a Ministrului Apărării Naționale, 

din 28 iunie 2017, structura armată FTA a fost declarată succesorul 

tradițiilor Comandamentului Național al Armatei de Acasă (1942 - 1945) 

din cel De-Al Doilea Război Mondial. 

Conform Deciziei nr. 140 /MON din 28.06.2017: 

 Forțele de Apărare Teritorială (FAT) va fi o organizație 

voluntară cu normă întreagă, soldații efectuând 30 de zile de pregătire 

militară pe an. Spre deosebire de forțele de rezervă existente, care la 

mobilizare sunt integrate în componente obișnuite ale armatei poloneze, 

FAT va fi proiectată să funcționeze autonom în zonele de domiciliu și cu 

personal extras din populația locală. Această configurare ar fi cea mai 

eficientă în combaterea războiului hibrid; 

 Ca parte a planurilor de recrutare ale Ministerului Apărării 

pentru 2017 - 2021, numărul total de voluntari a fost stabilit la cca. 53 000 

de persoane vizând un buget de 3,2 miliarde de zloți pentru a-i înarma și 

echipa; 

 Pe lângă faptul că va răspunde amenințărilor militare externe, 

FAT va ajuta, la consolidarea „fundamentelor patriotice și creștine” ale 

Poloniei. 

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Apărării Naționale polonez 

privind FAT, cităm: 

,,Prin crearea Forțelor de Apărare Teritorială Polonia a sporit 

capacitatea națională de a apăra țara de orice atac al unui potențial agresor, 

structură care este în conformitate cu standardele NATO, pentru construirea 

propriilor capacități de apărare a națiunilor membre ale Alianței (art. 3 din 

Tratatul NATO). 

Forțele de Apărare Teritorială completează capacitățile naționale de 

descurajare, nu înlocuiește niciuna dintre capacitățile armate poloneze. 

Principalele sarcini ale Forțelor Teritoriale de Apărare sunt în 

conformitate cu misiunile Forțelor Armate Poloneze descrise în Strategia 

Națională de Apărare și, prin urmare, includ: 

 prezervarea posturii de descurajare; 

 desfășurarea operațiunilor militare în cadrul operațiunii de 

apărare strategică, pentru a respinge o agresiune inamică; 

                                                
 în poloneză Ministerstwo Obrony Narodowej ( Ministerul Apărării Naționale - MON). 
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 coordonarea și desfășurarea activităților de gestionare a crizelor 

cu alte componente ale sistemului de securitate națională, respectiv agențiile 

Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării, pentru a proteja și 

sprijini comunitățile locale; 

 furnizarea și coordonarea asistenței de către națiunea gazdă 

(HNS


), pentru a permite primirea și organizarea eficientă a elementelor 

Alianței NATO în Polonia; 

 contracararea războiului hibrid și asimetric; 

 îndepărtarea efectelor dezastrelor naturale și reducerea/respectiv 

eliminarea efectelor provocate de acestea; 

 promovarea în societatea poloneză a valorilor educației 

patriotice.”
22

 

Conform planificării Statului Major al Apărării, Forțele de Apărare 

Teritoriale poloneze, trebuiau să ajungă în 2021, la: 17 brigazi teritoriale, 

aferente celor 16 voievodate ale Poloniei, garnizoana pentru două dintre ele 

acționând ca o singură garnizoană, pentru voievodatul Masovian (unde se 

află și capitala țării Varșovia). 

Din cei cca 53 000 de soldati rezerviști ai FAT, un număr de 17 

200 figurau în evidența Ministerului Apărării Naționale polonez la 1 

ianuarie 2019. Formarea și comanda este asigurată de un general cu două 

stele.  

Este de menționat și faptul că, armata SUA a acordat asistență și un 

larg sprijin Poloniei pentru crearea FAT. 
 

Preocupări și soluții adoptate de statele membre NATO de pe 

flancul estic al Alianței privind efectuarea serviciului militar  

În general statele membre NATO de pe flancul estic al Alianței au 

avut preocupări majore privind reziliența armatei la amenințările și 

provocările, în special, neconvenționale, optând pentru o armată de profesie, 

eliminând, astfel, serviciul militar obligatoriu, și recrutând soldați și gradați 

profesioniști (angajați pe bază de contract) sau adoptând forme mixte cum 

este cazul Norvegiei.  

                                                
 Sprijinul națiunii gazdă/Host Nation Support (HNS). 
22 NationalDefence, disponibil la https://www.gov.pl/web/national-defence, accesat la 

09.08.2020. 
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În România, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin Legea 

395/2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 

obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Ultima 

încorporare a recruţilor, pentru militarii în termen, a fost în luna 

octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, în luna iunie 2006. 

Până la aceste termene, Armata Română număra în jur de 300 000 de 

soldaţi. După această dată, serviciul militar s-a făcut pe bază de 

voluntariat, armata profesionalizându-se. Serviciul militar a rămas 

obligatoriu doar în trei cazuri: stare de razboi, stare de mobilizare şi în 

stare de asediu. Conform legii, după data de 1 ianuarie 2007, cetăţenii 

români se vor prezenta la centrele militare numai pentru luarea în 

evidenţă (prima actualizare a evidenței la centrele militare, prin 

convocare, s-a făcut abia în anul 2015). Deci cotigentele ne încorporabile 

din perioada 2007 – 2015, nu au nicio pregătire militară. De asemenea, 

nici rezerviștii nu au mai făcut bine cunoscutele convocări anuale.  

Din datele ultimului recensământ din anul 2011, reiese faptul că, 

în Romania sunt peste două milioane de incorporabili, adica bărbaţi cu 

vârste intre 20 şi 35 de ani, în caz de război. Din cele două milioane sunt 

scutiți cei cu probleme medicale, membrii cultelor religioase recunoscute 

de lege, călugării care au o vechime în mânăstire de cel puţin doi ani, 

condamnaţii la pedepse privative de libertate, precum şi cei arestaţi 

preventiv sau trimişi în judecată. 

Unele dintre tările membre NATO de pe flancul estic au menținut 

sau au reintrodus serviciul militar obligatoriu, respectiv Turcia, Norvegia 

unde s-a introdus serviciul militar obligatoriu și pentru femei din anul 2016; 

Lituania a reintrodus serviciul militar obligatoriu din anul 2015 etc. (unele țări 

din NATO, ca de exemplu Grecia, au stipulat în Constituție serviciul militar 

obligatoriu încă din anul 1909!). 

Alte țări au optat (și) pentru crearea forțelor de apărare teritorială 

tip gărzi naționale, respectiv: Norvegia; Polonia; Lituania și Estonia 

(ambele din 1991, invocând o tradiție în domeniu, ca și România, din anul 

1918). 

Ungaria, Bulgaria și România au optat și pentru serviciul militar în 

calitate de rezervist voluntar. 

Alte țări au adoptat și varianta de organizare a serviciului militar în 

calitate de militar voluntar, respectiv Slovacia și Letonia.  
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Este de remarcat faptul că, deși majoritatea statele membe NATO au 

renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu (RF Germania abia în anul 

2011, dar a menținut serviciul militar pe bază de voluntariat și nu a 

modificat în acest sens Constituția RFG) există un puternic curent de opinie 

pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu.  

 

Instituția rezervistului voluntar în România 

Instituția rezervistului voluntar era stipulată generic prin lege încă 

din anul 2006, (Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 

apărare, cu modificările și completările ulterioare), dar a fost reglementă 

abia în anul 2015, prin Legea nr. 270/2015, privind Statutul rezerviștilor 

voluntari, care prevedea intrarea sa în vigoare la 01. 01. 2017.  

  Legea nr. 270/2015, a fost detaliată prin Ordinul Ministrului Apărării 

Naționale nr. M.25/2017, privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în MApN a prevederilor Legii nr. 270/2015, privind Statutul 

rezerviştilor voluntari. Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, recrutaţi în 

baza Legii numărul 270/2015, reprezintă o categorie de personal militar în 

rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care sunt 

recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006, şi fac parte din rândul personalului 

militar în activitate. 

Conform legii, rezerviştii voluntari sunt cetăţenii români, bărbaţi şi 

femei (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 51 de ani, care au domiciliul în 

România), selecţionaţi pe bază de voluntariat, care consimt pe bază de 

contract individual, cu durată determinată, să încadreze funcţii în statele de 

organizare ale structurilor din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi 

securităţii naţionale. Aceștia pot sau nu să aibă o pregătire militară sau de 

specialitate anterioară semnării contractului (cei fără pregătire militară 

urmând să facă ulterior un curs intensiv, după trecerea probelor stabilite în 

normele de aplicare a legii). Primul contract se încheie, în condiţiile 

prevăzute de lege, pe o perioadă de patru ani, iar următoarele, pe o perioadă 

de maximum trei ani, având în vedere încadrarea în clasele de evidenţă ca 

rezervist stabilite de lege. Calitatea de rezervist voluntar nu este una tip full 

- time, ea poate fi interpretată ca o angajare de tip part - time. Aceştia sunt 

angajaţi cu normă întreagă doar o lună pe an. Soldații și gradații 

beneficiază în plus de 10% din salariul minim pe economie, adică 223 de lei 
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(la nivelul anului 2020) pe perioada celor 11 luni rămase din an, iar 

subofițerii, maiștri militari și ofițerii de 10% din solda de grad. 

Conform comunicatului de presă al Ministerului Apărării Naționale, 

în anul 2017, s-au alocat 2200 de posturi pentru rezerviștii voluntari, 

repartizate astfel: Alba - 5 , Bacău - 22, Bihor - 9, Bistriţa - Năsăud - 392, 

Braşov - 96, Brăila - 88, Bucureşti - 164, Buzău - 104, Călăraşi - 24, Cluj - 

168, Constanţa - 247, Covasna - 10, Dâmboviţa - 82, Galaţi - 23, Giurgiu - 

18, Gorj - 22, Hunedoara - 5, Ialomiţa - 6, Prahova - 102, Sibiu - 2, Tulcea - 

7, Vâlcea - 8, Vaslui - 265, Vrancea - 402. 

În urma campaniei de recrutare şi selecţie a soldaţilor şi 

gradaţilor rezervişti voluntari, desfăşurată în anul 2017, au fost recrutaţi 

739 de candidaţi, dintre care 239 au semnat contracte cu unităţile militare 

beneficiare.(cca 10%!)
23

.  

Pentru anul 2018 au fost disponibile peste 3.400 de posturi, dintre 

care aproximativ 380 pentru ofiţeri, aproximativ 140 pentru maiştri militari, 

aproximativ 680 pentru subofiţeri şi peste 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi 

Recrutarea candidaţilor  a avut loc în perioada 2 aprilie - 8 iunie 2018
24

. 

În urma campaniei de recrutare şi selecţie a soldaţilor şi 

gradaţilor rezervişti voluntari desfăşurată în anul 2018, au fost recrutaţi 

450 de rezerviști (cca. 14%). 

Pentru anul 2019, Ministerul Apărării Naționale a organizat între 1 și 23 

august, o campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să 

îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata 

României. Astfel, pentru anul 2019, au fost disponibilizate peste 1300 de locuri de 

rezervişti voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), în unităţi 

militare din 20 de judeţe: Arad, Bacău, Bihor, Bistrița - Năsăud, Brașov, Brăila, 

Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, 

Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi din municipiul Bucureşti. Ministerul 

Apărării Naţionale a prelungit, până la data de 27.09.2019, campania de 

recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul 

militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României 

                                                
23 Comunicat recrutare rezerva, disponibil la https://ro-

ro.facebook.com/CMJSuceava/posts/1646944252088058/, accesat la 10.08.2020. 
24 M.Ap.N., continua procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari în anul 2018, 

disponibil la https://www.mapn.ro/.cpresa/15862, accesat la 11.08.2020. 

https://ro-ro.facebook.com/CMJSuceava/posts/1646944252088058/
https://ro-ro.facebook.com/CMJSuceava/posts/1646944252088058/
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pentru posturile de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
25

. (Inițial ministrul 

Apărării Naționale anunțase pentru anul 2019 o campanie de recrutare a cca. 

3500 de militari rezerviști!). S-a finalizat tot cu un grad de recrutare de cca 

10%. 

Pentru anul 2020, sunt disponibile 1059 de locuri de rezervişti 

voluntari (maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi), în unităţi militare 

din judeţele Arad, Bacău, Bistriţa - Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, 

Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Neamţ, 

Sibiu, Tulcea, Vrancea şi din municipiul Bucureşti
26

 (O concluzie 

preliminară: o inițiativă deocamdată nereușită!) 

 

În loc de concluzii - Garda Națională a României 2020 

Apreciem că este necesară acoperirea deficitului de securitate, 

recunoscut indirect și în noua Strategie de apărare a țării pentru 

perioada 2020 - 2024, dar și recuperarea experienței cadrelor militare 

bine pregătite, trecute în rezervă înainte de termen în cadrul procesului 

de reformă a armatei și a cadrelor militare trecute în rezervă la termen și 

susținem inițiativa de a se înființa Garda Națională a României, 

structură subordonată Ministerului Apărării Naționale, propunând 

următoarele măsuri: 

 Modificarea art . 28 Alin (1) lit. a) din Legea nr. 346/2006, 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, introducându-se litera 

d¹) forțe de apărare teritorială, și completându-se corespunzător cu alte 

articole de lege, legea în ansamblul ei : 

,,Art. 28. Alin. (1). Structura de forţe ale armatei este formată din 

state majore, comandamente, mari unităţi şi unităţi, formaţiuni şi alte 

structuri stabilite potrivit legii, cuprinse, după caz, în:  

a) forţe terestre, forţe aeriene, forţe navale, denumite în 

continuare categorii de forţe;  

b) forţe pentru sprijin de luptă;  

c) forţe pentru sprijin logistic;  

                                                
25 Idem. 
26 Armata caută rezerviști, disponibil la https://www.mediafax.ro/social/armata-cauta-

rezervisti-ce-suma-de-bani-primesc-pe-luna-19346266. accesat la 12.08.2020. 
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d) forţe pentru operaţii speciale;  

d¹) forțe de apărare teritorială (Garda Națională a României) 

e) forţe pentru apărare cibernetică;  

f) alte forţe.”  

 Reînființarea a trei comandamente teritoriale (cu sediile în: 

București, Cluj, Buzău) și a unui stat major al trupelor teritoriale, încadrate 

în principal cu ofițeri activi care să aibă în subordine în total: 10 brigăzi de 

apărare teritorială (compuse din 4 - 5 batalioane de infanterie, batalioanele 

având în subordine subunități de sprijin de luptă), reprezentând cca 25 000 

de militari (din care 10% militari angajați pe bază de contract), ca structură 

de bază a viitoarei Gărzi Naționale a României, cu termen de 

operaționalizare 5 ani.  

 Modificarea prevederilor Legii nr. 270/2015, privind Statutul 

rezerviştilor voluntari privind vârsta de încorporare respectiv 18 - 60 de ani 

(în prezent conform legii 18 - 51 de ani) pentru a putea fructifica și 

experiența ofițerilor, maiștrilor militari și subofițeri ieșiți  anticipat sau la 

termen în rezervă iar, cuantumul lunar al remuneraţiei acordate în perioada 

în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, să 

reprezinte 35% (în prezent 10%) din solda de funcţie, la care să fie adăugată 

solda gradului deţinut. De asemenea, prima de fidelitate să fie egală cu solda 

acodată pentru un militar activ, cumulate cu gradaţiile şi solda de comandă, 

acolo unde este cazul.  

 Având în vedere că nucleul viitoarei Gărzi Naționale a României 

va fi compus inițial din rezerviști voluntari (prin preluarea acestora de la 

unitățile militare la care sunt în prezent încadrați) propunem mărirea 

corespunzătoare a perioadei de angajare full - time și respectiv, a celei part 

- time. 

 Amendarea Legii nr. 395/2005, privind suspendarea pe timp de 

pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază 

de voluntariat, pentru a se putea reveni la serviciul militar obligatoriu (cu o 

durată de 4 la 6 luni în funcție de arma pentru care se va face recrutarea) 

în paralel cu menținerea seviciului militar pe bază de voluntariat. 

(Propunere - titlul Legii nr. 395/2005, modificată:
 
Legea nr. 395/2005, 

privind suspendarea temporară pe timp de pace a serviciului militar 

obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat). 
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 Parte din cetățenii români care vor efectua stagiul militar 

obligatoriu vor fi încadrați la brigăzile din cadrul Gărzii Naționale a 

României (și în vederea posibilei recrutări ulterioare ca voluntari 

rezerviști). 
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