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ABSTRACT
The intelligence and information sharing structures that once enabled the
winning of the Cold War now require greater flexibility and resilience to confront the
threats facing our Nation from a transnational terrorist movement determined to destroy
our people, our freedoms, and our way of life.
The efficiency of information management in carrying out joint missions is
ensured by the information cycle, which is a conceptual model regarding the way in
which information missions and actions are performed in order to transform data into
information and offered to decision-makers and beneficiaries in all the relevant aspects.

INTRODUCERE
În cel de-al treilea mileniu suntem martorii şi participanţii activi ai unei
perioade deosebite din evoluţia omenirii, caracterizată prin producerea unora dintre
cele mai importante mutaţii din întreaga sa istorie datorate, în esenţă, apariţiei şi
dezvoltării societăţii bazate pe informaţie, societate în care se ignoră orice frontieră
şi se diluează, treptat, toate constrângerile de ordin spaţial şi temporal.
Revoluţia tehnologică a produs în domeniile comunicaţiilor şi informaticii
mutaţii majore ce au dus la creşterea importanţei acestora datorită posibilităţilor
nemaiîntâlnite, oferite omenirii, în ceea ce priveşte colectarea, prelucrarea, stocarea
şi distribuirea informaţiilor.
Armatele moderne acordă acestei problematici o atenţie deosebită,
considerând ca pe un obiectiv primordial câştigarea bătăliei informaţionale, al cărei
fundament este reprezentat de introducerea pe scară extinsă a tehnologiei
informaţiei şi a mijloacelor moderne de comunicaţii, pe întregul spaţiu de luptă.
Se pare că aceasta este, marea strategie actuală, de digitizare a spaţiului de
luptă şi a tuturor acţiunilor şi activităţilor de natură informaţională. Se apreciază,
pe bună dreptate, că viitoarele războaie vor avea un caracter integrator, în sensul că
la ele vor participa toate categoriile de forţe ale armatei, acţiunile se vor desfăşura
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în toate mediile, iar spaţiul de luptă cibernetizat va deveni o realitate tot mai
concretă.
Procesele de conducere nu vor mai putea fi concepute decât informatizat şi
se vor integra tot mai mult cu sistemele de armamente, ajungându-se la apariţia şi
utilizarea roboţilor şi vehiculelor telecomandate, la folosirea masivă a muniţiilor
inteligente, precum şi la metodologii de lucru care se vor baza numai pe utilizarea
echipamentelor de tehnologia informaţiei deci, implicit, pe posibilităţile de
desfăşurare a acţiunilor militare proprii simultan cu monitorizarea activităţilor
adversarului. Lupta modernă, a diferitelor tipuri de unităţi va necesita preluarea,
prelucrarea şi transferul rapid al informaţiilor din întregul spaţiu de luptă, care nu
va mai putea fi decât cibernetizat. Aceasta presupune existenţa unei multitudini de
sisteme automatizate şi de armamente, capabile să compenseze limitele fiziologice
ale omului şi performanţele tehnice ale armamentului clasic, să realizeze o
coordonare optimă a unor diverse categorii de forţe şi armamente, în condiţiile de
comprimare a timpului operativ şi să asigure conservarea forţei umane astfel încât
aceasta să fie utilizată numai în situaţii deosebite sau pentru consolidarea
succesului.
Resursa informaţională a devenit una din principalele categorii de resurse ale
războiului modern, iar tehnologia informaţiei şi sistemele moderne de comunicaţii,
mijloacele care asigură posibilitatea informării, în timp real, influenţând opinia
publică, modelând acţiunea politicului şi producând accentuată a palierelor artei
militare.
Experienţa personală în domeniul culegerii, verificării, evaluării, integrării,
interpretării şi furnizării informaţiilor către decidenţii politico-militari în scopul
luării unor hotărâri privind apărarea intereselor naţionale şi pentru contracararea
ameninţărilor adversarilor actuali, m-a făcut să înţeleg importanţa şi complexitatea
acestui domeniu al resurselor informaţionale. Deasemenea studiile şi cursurile în
domeniu resurselor informaţionale urmate în cadrul instituţiilor acreditate, mi-au
întărit convingerea că pentru asigurarea unei interoperabilităţi cu trupele din
celelalte state membre NATO, alături de care trupele româneşti participă la
operaţiile multinaţionale este necesară o aliniere a conceptelor şi sintagmelor
inclusiv în domeniul resurselor informaţionale.
Nu în ultimul rând motivaţia alegerii acestei teme a fost determinată de
dorinţa de a contribui la realizarea unui sistem integrat eficient în domeniul
implementării managementului resurselor informaţionale în structura militară.
DELIMITĂRI CONCEPTUALE
1.1. Conceptul de management
Termenul Management (din lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) a
fost definit de către Mary Follet prin expresia "arta de a înfăptui ceva împreună cu
alţi oameni".
Managementul poate fi definit ca fiind un process constient de conducere si
coordonare a actiunilor si activitaţilor individuale si de grup, precum si de
mobilizare si alocare a resurselor organizatiei in vederea indeplinirii obiectivelor
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acesteia in concordanta cu misiunea, finalitatile si resposabilitatile sale economice
si socoal.
Resursele pe care, in principal, le are la dispozitie un manager sunt: timpul,
talentul, resursele informaţionale, resursele financiare si resursele umane.
Rolul managerilor:
o atingerea obiectivelor organizaţiei lucrând cu şi prin intermediul
oamenilor precum si prin utilizarea altor resurse ale organizatiei (bani,
materii prime, utilaje si echipamente, resurse informationale) care prin
procesul de producţie se transformă în produse finite (bunuri si
servicii);
o managementul nu priveste doar intreprinderile ci este un proces care se
deruleaza in toate tipurile de organizatii.
1.2. Managementul integrat
Pentru definirea acestui concept, am pornit de la o întrebare care apare tot
mai frecvent în disputele specialiştilor în managementul integrat şi anume: în
actualele condiţii putem vorbi de un nou tip (model) de management sau asistăm la
modificări esenţiale ale acestuia, fără însă a-i fi schimbate elementele
fundamentale: definiţia, domeniul de aplicare, sistemul de concepte, terminologie
şi noţiuni şi modul de manifestare.
În opinia mea, managementul integrat, trebuie să se refere la activităţi la
nivelul societăţii sau a unor componente esenţiale a acesteia, cu implicaţii profunde
asupra altora şi cu consecinţe privind dezvoltarea de ansamblu a societăţii în
actualele condiţii ale globalizării. Un exemplu ce poate fi invocat l-am identificat
in PROGRAMUL DE GUVERNARE, în care se utilizează termenul management
si sintagma managementul integrat la următoarele capitole:
Înzestrare
(Guvernul României va aplica un sistem integrat de
management al achiziţiilor publice, prin îmbunătăţirea celui actual fixat în scopul
planificării achiziţiilor şi asigurării transparenţei financiare. Sistemul va cuprinde
componenta de planificare, evaluare şi finanţare în baza căruia se vor fixa
priorităţile alocării resurselor pentru achiziţii, precum şi componenta de conducere
a programelor de achiziţie. Prin utilizarea acestui sistem se vor evalua corect
cerinţele investiţiile de capital în raport cu resursele financiare disponibile, se va
stabili momentul şi locul în care este nevoie de o achiziţie şi se va controla acest
proces).
Logistică (Guvernul României, prin Ministerul Apărării Naţionale va realiza
sistemul logistic integrat, prin adaptarea conceptuală şi structurală a logisticii
actuale la noile realităţi privind dimensionarea, configuraţia şi misiunile Armatei
României, astfel încât asigurarea forţelor pentru securitatea şi apărarea acţională şi
colectivă să se realizeze în strânsă concordanţă cu cerinţele de compatibilitate ale
NATO).
Înzestrarea şi logistica Armatei (dezvoltarea sistemului de management al
resurselor pentru evaluarea şi fixarea fondurilor finanţate în comun :cheltuielile
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de echipament cat şi cheltuielile pentru utilizarea efectivelor militare şi civile
cerute pentru realizarea oricărei misiuni în cadrul NATO;
îmbunătăţirea
sistemului de planificare a înzestrării (SIMAPA – Sistemul Integrat de
Management al Achiziţiilor pentru Apărare) în concordanţă cu misiunile ce îi
sunt fixate Românei în cadrul NATO, precum şi cu nevoile de securitate şi apărare
internă. În acest sens, în baza unei evaluări prealabile pe costuri, se va urmări
înzestrarea acelor arme care contribuie la asigurarea securităţii naţionale, securităţii
regionale şi la specializarea armatei noastre (capabilităţile) în cadrul NATO,
precum şi la echiparea forţelor care execută misiuni în străinătate;)
Revenind la problema aflată în studiu doresc să remarc că atât cercetătorii
români, cât şi cei străini au ajuns la o concluzie dominantă, respectiv că este vorba
de acelaşi tip (model) de management căruia însă i s-au adus modificări esenţiale
pornind de la parametrii esenţiali la care el se raportează şi care au fost enunţaţi
anterior.
Se vorbeşte tot mai des despre managementul integrat, ca despre un sistem
de sisteme care întregeşte conţinutul foarte amplu al activităţii manageriale.
Abordări exprese în acest sens am întâlnit în publicaţii din Franţa şi Marea
Britanie.
După ce am răspuns la prima întrebare şi am ajuns la concluzia că modelul
rămâne acelaşi, dar că înregistrează modificări profunde, inevitabil apare cea de a
doua interogaţie, respectiv care sunt aceste schimbări. Parametrii esenţiali ai
acesteia se referă la domeniul economic, financiar, uman, informaţional,
terminologic, militar, precum şi la economia de piaţă, descentralizare, pregătirea şi
desfăşurarea unor activităţi care angajează potenţialul naţiunii (exemplu: misiunile
militare internaţionale), interoperabilitatea (inclusiv cea managerială) cu armatele
statelor NATO, dotarea, achiziţiile, etc. Respectivii parametri s-au schimbat şi se
reflectă nemijlocit în managementul integrat al resurselor de apărare.
1.3. Managementul Integrat al Apărării
Pentru a situa în contextul resurselor de apărare locul şi rolul resursei
informaţionale, este necesar să facem câteva trimiteri la Managementul Integrat al
Apărarii şi Managementul Integrat al Resurselor de Apărare, pornind de la axioma
ca Managementul Integrat al Resurselor de Apărare este componenta esenţială a
Managementul Integrat al Apărării.
În actualele condiţii când constrângerile financiare sunt multiple (nu numai
în armata noastră), numărul şi dificultatea misiunilor internaţionale au sporit în
mod cu totul deosebit, când sistemul militar în ansamblul său este supus unui
proces de transformare fără precedent (în toate compartimentele sale: organizare,
dotare, proceduri, interoperabilitate, standardizare, etc.) solicitat atât de apartenenţa
la NATO, cât şi de nevoia ca România să dispună de o armată modernă, flexibilă şi
profesionalizată, capabilă să răspundă la provocările actuale şi mai ales viitoare,
prin ele însele imprevizibile şi impredictibile, toate acestea solicitând un efort al
întregii naţiuni pe toate planurile, se impune cu necesitate un nou tip de
management în măsură să asigure realizarea dezideratelor actuale, iar acesta în
opinia tuturor participanţilor este managementul integrat al apărării, cu
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componenta sa esenţială managementul integrat al resurselor de apărare (în care
este inclus şi cel al achiziţiilor).
Acest tip modern de management al apărării este cu atât mai necesar cu
cât misiunile militare internaţionale, desfăşurate în cele mai fierbinţi zone ale
planetei, impun o conducere unitară a resurselor, aceasta realizându-se printr-o
astfel de manageriere.
1.4. Managementul integrat al resurselor de apărare
Gestionarea resurselor de apărare (umane, materiale şi financiare) în cadrul
Ministerului Apărării se realizează într-o abordare modernă, integrată. Esenţa
acestui tip de management îl reprezintă conceptul de planificare integrată a
apărării, care desemnează procesul de coordonare a dezvoltării şi menţinerii
capabilităţilor specifice în scopul îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare.
Pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare se stabilesc obiective
specifice şi priorităţi, corespunzător domeniilor planificării apărării, ariilor de
interes (naţional, regional, NATO, UE, etc.), precum şi pe niveluri organizatorice.
Toate aceste obiective specifice şi priorităţi sunt armonizate în cadrul activităţii de
planificare integrată a apărării.
Capabilităţile se realizează prin programele majore ale Ministerului
Apărării, care integrează, în totalitate sau parţial, obiectivele specifice diferitelor
domenii de planificare, în funcţie de priorităţile stabilite prin documentele de
planificare şi de resursele la dispoziţie.
Asigurarea planificării integrate a apărării presupune:
a) stabilirea obiectivelor şi priorităţilor politicii de apărare, pe baza
Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, Programului de guvernare şi a Cartei
Albe a Apărării, etapizarea îndeplinirii acestora, precum şi modul de alocare a
resurselor necesare;
b) urmărirea modului de realizare a obiectivelor Ministerului Apărării,
precum şi evaluarea modului de alocare şi utilizare a resurselor financiare
corespunzătoare;
c) armonizarea obiectivelor domeniilor de planificare;
d) coordonarea sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare
în Ministerul Apărării, astfel încât să se poată asigura îndeplinirea politicii de
apărare, transparenţa şi controlul civil privind modul de utilizare a resurselor
pentru apărare.
În cadrul procesului de planificare integrată a resurselor de apărare, un rol
important este deţinut de Sistemul de Planificare, Programare, Bugetare şi
Evaluare (SPPBE), care reprezintă un instrument de planificare robust şi eficient,
în măsură să asigure controlul civil asupra elaborării şi implementării politicii de
apărare şi o auditare profundă privind îndeplinirea obiectivelor acesteia, execuţia
programelor şi a bugetului Ministerului Apărării.
Conform prevederilor Legii planificării apărării nr. 473/2004, principalele
documente care fundamentează planificarea apărării la nivel naţional sunt Strategia
Naţională de Apărare şi Programul de Guvernare 2005-2008, iar la nivelul
Ministerului Apărării, Carta Albă a Apărării, Strategia militară, Directiva de
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Planificare a Apărării, Programele majore şi Planurile operaţionale de întrebuinţare
a forţelor.
Planificarea apărării (care include gestionarea resurselor de apărare)
cuprinde activităţile prin care sunt stabilite volumul, structura şi modul de alocare a
resurselor naturale, umane, materiale şi financiare necesare materializării
obiectivelor fundamentale ale securităţii naţionale şi apărării armate a României.
Domeniile planificării apărării sunt:
Planificarea Forţei. Obiectivul fundamental îl reprezintă realizarea de
capabilităţi interoperabile, flexibile, mobile, dislocabile în teatru, capabile să
participe la întreaga gamă de misiuni NATO şi UE şi la misiuni de tip „coaliţie”.
Planificarea armamentelor. Obiectivul fundamental constă în înzestrarea
forţelor armate cu echipamente performante, compatibile şi interoperabile cu cele
din dotarea armatelor statelor membre NATO şi UE.
Planificarea resurselor - umane şi financiare. Obiectivul fundamental îl
reprezintă proiectarea şi implementarea unui management eficient al carierei
individuale a tuturor categoriilor de personal precum şi optimizarea sistemului de
management al resurselor pentru apărare.
Planificarea logistică. Obiectivul fundamental îl constituie crearea unui
sistem logistic integrat, adaptat la configuraţia şi misiunile Armatei României şi
realizarea de mijloace dislocabile de sprijin logistic capabile să susţină forţele
dislocate în teatrele de operaţii.
Planificarea pentru comandă, control, comunicaţii. Obiectivul fundamental
îl constituie furnizarea unui set de capabilităţi care să permită forţelor generarea,
folosirea şi diseminarea informaţiilor la toate nivelurile, în scopul îndeplinirii
misiunilor.
Planificarea pentru urgenţe civile. Obiectivul fundamental îl constituie
pregătirea pentru îndeplinirea misiunii de sprijin a autorităţilor publice şi
dezvoltarea capacităţii de răspuns la un spectru larg de situaţii de urgenţă pe plan
naţional sau internaţional.
În cadrul procesului de planificare a apărării sunt incluse şi programele,
acţiunile şi măsurile iniţiate de România în cadrul contribuţiei la securitatea şi
apărarea colectivă în cadrul NATO şi UE, în contextul cooperării militare
bilaterale şi multilaterale cu alte state şi al îndeplinirii obligaţiilor asumate prin
participarea la activitatea unor organizaţii şi regimuri juridice internaţionale. De
asemenea, procesul de planificare a apărării ia în considerare conţinutul Strategiei
de transformare a armatei, precum şi alte documente aferente procesului de
revizuire strategică a apărării.
Obiectivul general al managementului resurselor pentru apărare îl
constituie optimizarea procesului de alocare şi utilizare a resurselor destinate
Ministerului Apărării în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de către
România în cadrul NATO şi UE, în concordanţă cu procesul de transformare al
Armatei României.
Deciziile privind planificarea şi alocarea resurselor pentru apărare se aprobă
în cadrul Consiliului de Planificare a Apărării, condus de ministrul apărării. La
acest nivel sunt analizate şi stabilite obiectivele şi măsurile ce trebuie desfăşurate
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pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin Ministerului Apărării din documentele ce
definesc concepţia integrată de planificare a apărării, precum şi volumul, structura
şi modul de alocare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii
acestora.
Directiva de planificare a apărării, analizată şi adoptată de Consiliul de
Planificare a Apărării, constituie documentul de planificare de bază la nivelul
Ministerului Apărării, prin care se planifică structura şi capabilităţile militare, pe
baza cărora se stabilesc Programele majore şi se alocă resursele pentru apărare” .
Directiva de planificare a apărării este un document politico-militar cu putere
juridică şi joacă un rol-cheie în cadrul Sistemului de Planificare, Programare,
Bugetare şi Evaluare (SPPBE). Aceasta acoperă o perioadă de şase ani şi este
revizuită anual, potrivit schimbărilor survenite sau prognozate în evoluţia mediului
de securitate şi alocarea resurselor.
Fără a emite pretenţia că am făcut chiar o radiografie a situaţiei actuale a
managementului integrat al resurselor de apărare, simţim nevoia să ne referim la
unele tendinţe ale evoluţiei sale dintre care nu pot lipsi:
- consolidarea conceptului şi sintagmei şi conturarea lor ca ştiinţă;
- creşterea permanentă a interoperabilităţii manageriale în cadrul NATO;
- modificări rapide în conţinutul său ca urmare a schimbărilor din mediul de
securitate aşa cum au subliniat summit-urile de la Praga, Istanbul, Riga,
Bucureşti;
- o mai corectă concordanţă între posibilităţi şi misiuni, între potenţial şi
consum;
- diminuarea intervenţiei factorului politic;
- dobândirea unei fizionomii aparte a managementului integrat al resurselor de
apărare în cadrul managementului integrat al apărării, la rându-i parte
componentă a managementului integrat al societăţii;
- acordarea lui la transformările din Alianţă şi, implicit, la cele din armata
României.
Funcţionarea eficientă şi rezultatele pozitive ale sistemului de planificare
integrată a apărării sunt astfel direct proporţionale cu asigurarea concordanţei
dintre obiectivele propuse şi alocarea corespunzătoare a resurselor.
Programarea resurselor pentru apărare se realizează în concordanţă cu
obiectivele planificate şi cu priorităţile stabilite. Finanţarea pe bază de programe
constituie baza procesului de planificare şi bugetare.
Aplicarea Sistemului de Planificare, Programare, Bugetare şi Evaluare şi a
bugetării pe programe în Ministerul Apărării va căpăta valenţe superioare,
contribuind semnificativ la planificarea şi utilizarea eficientă a resurselor, în
funcţie de obiectivele specifice şi priorităţile stabilite, angajamentele asumate de
România în cadrul NATO şi UE şi cerinţele atingerii indicatorilor de performanţă
în cadrul evaluării sistemului de management.

Legea nr.473/2004, art.8, alin. (1)
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