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INTRODUCERE

Apariția noilor mijloace de luptă, începând cu a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, cum ar fi arme-
le nucleare, rachetele balistice și de croazieră capabi-
le să execute lovituri pe întreaga adâncime strategică, 
pe sisteme de cercetare și de lovire cu precizie înaltă, 
pe sisteme informaționale performante, au produs 
schimbări esențiale în conducerea și desfășurarea lup-
tei armate la nivel strategic. 

Conflictele de la sfârșitul secolului al XX-lea – în-
ceputul secolului al XXI-lea, în cadrul cărora s-au pus 
în aplicare noile teorii ale strategiei militare, în urma 
diferențelor mari între potențialul militar al părților 
aflate în conflict s-au încheiat cu victorii militare destul 
de ușoare, fapt ce a creat impresia că problemele legate 
de ofensiva strategică și-au găsit soluția. În același timp, 
odată cu recurgerea celor învinși, în cadrul apărării stra-
tegice, la acțiuni militare asimetrice s-a constatat iarăși 
un impas strategic. Iar confruntările militare dintre sta-
tele cu potențial militar identic (războiul irako-iranian, 
conflictul din estul Ucrainei), care au utilizat procedee 
de acțiune strategică din cel de-al Doilea Război Mon-
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dial sau teorii elaborate ulterior au reiterat caracterul 
stringent al mai multor probleme de strategie militară.

Una dintre cele mai complexe componente ale 
strategiei militare este strategia forţelor, care vizează 
stabilirea structurii forţelor armate, structura princi-
palelor grupări de forţe, capabile să opereze pe direcţi-
ile strategice esențiale ale teatrului de acțiuni militare 
în interesele apărării naționale. Evenimentele militare 
din ultimele decenii demonstrează că problematica 
structurii forțelor armate într-un stat nu-și pierde din 
actualitate, fapt ce se explică prin impactul major al 
științei și tehnicii asupra desfășurării luptei armate. 
Totodată, o problemă importantă reprezintă încerca-
rea de a universaliza metodele existente de elaborare a 
strategiei forțelor, promovate de teoriile militare exis-
tente în Occident și în statele din spațiul ex-sovietic. 

De menționat că aceste metode sunt valabile pen-
tru state mari, cu interese globale, care pretind să pla-
nifice și să desfășoare acțiuni militare intercontinen-
tale, spațiale ș.a. Încercarea de a aplica aceste metode 
în state mai mici, din cadrul NATO, inclusiv în Repu-
blica Moldova, începând din 2009, a dus și va duce la 
apariția numeroaselor greșeli de planificare strategică.
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În Republica Moldova problematica strategiei 
forțelor este puțin studiată și cercetată. De aceea, în 
cadrul procesului de stabilire a tipului de armată nece-
sară și a structurii acesteia deseori se recurge la practi-
cile și metodele existente în străinătate, fără a se lua în 
calcul factorii strategici naționali. Acest fapt a cauzat 
multiple imperfecțiuni în stabilirea structurii Armatei 
Naționale. Iată de ce sunt necesare metode noi de ela-
borare a structurii forțelor armate ale unui stat, care să 
răspundă plenar schimbărilor ce se produc în desfășu-
rarea luptei armate moderne și totodată să aibă un ca-
racter universal de aplicare, răspunzând necesităților 
tuturor națiunilor.

În cadrul cercetării s-au utilizat atât metode 
generale – analiza și sinteza, metoda istorică, meto-
da matematico-statistică și metoda geografică, cât și 
particulare – metoda de simulare a acțiunilor militare 
(modelarea). Acestea, fiind aplicate în complex, s-au 
soldat cu rezultatul scontat: au fost identificați facto-
rii decisivi ai strategiei forțelor în cadrul luptei armate 
moderne și elaborată, în baza lor, o metodă nouă de 
constituire a structurii forțelor armate, care să cores-
pundă cerințelor acțiunilor militare de astăzi.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND  
STRATEGIA FORȚELOR

Strategia forţelor reprezintă acea componentă a 
strategiei militare care se ocupă de stabilirea structu-
rii forţelor armate, structura principalelor grupări de 
forţe de nivel strategic capabile să opereze pe direc-
ţiile strategice ale statului. Anume strategia forţelor, 
reieșind din principalii factori strategici, stabilește 
categoriile de forţe și genurile de armă din forţele 
armate ale statului. Acestea din urmă se vor consti-
tui în funcţie de misiunile determinate și fixate de 
conducerea politică, de resursele și de mijloacele din 
dotare. În plus, mijloacele care se introduc în dotare 
trebuie să răspundă cerinţelor operaţionale și struc-
turii de forţe. 

Strategia forţelor este dependentă și determinată de 
un șir de factori obiectivi și subiectivi, cei mai impor-
tanți, în opinia lui Gheorghe Logofătu, fiind următorii:

 ▪ „caracterul orânduirii sociale a statului respectiv, 
politica pe care o promovează, posibilităţile lui econo-
mice și tehnico-știinţifice;

 ▪ situaţia politică internaţională, evoluţia raportu-
lui de forţe pe plan regional și mondial, relaţiile și ali-
anţele internaţionale ale statului respectiv și obligaţiile 
ce recurg din ele;

 ▪ potenţialul demografic al ţării;
 ▪ tradiţiile istorice ale poporului, factura sa psihi-

că, experienţa de luptă a armatei;

 ▪ evoluţia știinţei și tehnicii militare la etapa dată; 
 ▪ poziţia geografică, caracterul reliefului ţării şi al 

teatrului probabil de acţiuni militare;
 ▪ doctrinele militare ale inamicilor probabili” [1, 

p. 151].
În aceeași ordine de idei, mareşalul sovietic V. So- 

kolovskiy opinează că ,,determinarea structurii forţelor 
armate este o problemă complexă, care cuprinde un șir 
de chestiuni legate de structura şi completarea forţelor 
armate, de armament şi tehnica din dotare, de sistemul 
de pregătire şi educare a armatei, de problemele 
mobilizării şi gătinţei pentru luptă a trupelor”. Același 
autor enumeră factorii ce determină structura forţelor 
armate: „caracterul orânduirii sociale a statului; po-
sibilităţile economice ale statului; numărul, calităţile 
moral-psihologice și politice ale populaţiei; poziţia 
geografică, suprafața și caracteristicile teritoriului ţării 
respective; potenţialul de război al posibilului inamic” 
[2, p. 257].

În pofida faptului că aceste concepte în mare 
măsură sunt valabile și astăzi, considerăm că odată cu 
schimbările din mediul strategic de securitate provo-
cate de cerințele războiului hibrid, s-au modificat și 
factorii care influenţează formarea structurilor de for-
ţă. Considerăm astfel că în condițiile actuale, pentru 
organizarea unei forţe militare, strategia forţelor va fi 
determinată de următorii factori:

 ▪ poziţia geografică a statului și caracteristicile tea-
trului de acţiuni militare;

 ▪ caracterul riscurilor și ameninţărilor militare 
(potenţialul inamic); 

 ▪ potenţialul demografic al statului;
 ▪ potenţialul economic al statului;
 ▪ progresul tehnico-știinţific.
Poziţia geografică a statului și caracteristicile tea-

trului de acţiuni militare constituie unul dintre factorii 
decisivi pentru stabilirea strategiei forţelor. Or, de ca-
racteristicile teatrului de acțiuni militare depinde: sta-
bilirea cantităţii de forţe; stabilirea grupărilor de forţe 
de nivel strategic și operativ; stabilirea categoriilor de 
forţe din structura forţelor armate; stabilirea genuri-
lor de armă din structura categoriilor de forţe; tehnica 
militară și armamentul din dotarea forţelor armate și 
altele.

Un exemplu relevant în acest sens constituie for-
marea grupărilor de forţe din cadrul operaţiei ,,Bar-
barossa” din anul 1941. Comandamentul german pe 
timpul pregătirii planurilor de război împotriva URSS, 
luând în calcul caracteristicile teatrului de război Eu-
ropean, au creat trei grupări de forţe de nivel strate-
gic și anume: grupul de armate „Nord” și „Centru”, pe 
direcţia strategică Est, și grupul de armate ,,Sud” pe 
direcţia strategică Nord-Est.



ŞTINŢE MILITARE

Akademos 3/2020| 123

Un alt factor determinant, caracterul riscurilor și 
ameninţărilor militare sau potenţialul inamic, vizează 
structura forţelor proprii, proiectată în cadrul strate-
giei forţelor, care trebuie să fie capabilă să neutralize-
ze orice adversar. Astfel, cunoscând structura forţelor 
armate ale adversarului, categoriile de forţă ale aces-
tuia, grupările de forţe de nivel strategic și operativ 
proiectate în apropierea frontierelor de stat, se va ela-
bora, pornind de la legea raportului de forţe, propria 
strategie în proiectarea forţelor armate. În cazul unei 
doctrine ofensive, va fi necesar de proiectat forţe ar-
mate de trei-patru ori cantitativ superioare decât cele 
ale adversarului, iar în cazul unei doctrine de apărare, 
structura forţelor nu va fi mai mică de două-trei ori 
decât a adversarului. 

Potenţialul demografic al statului relevă posibilită-
ţile cantitative și calitative de organizare și completare 
a forţelor armate. Nivelul de competențe al resurselor 
umane, gradul de pregătire profesională și știinţifică 
este cerinţa esențială în vederea formării și pregătirii 
unităţilor, atât pe timp de pace, cât și de război. Poten-
ţialul demografic va juca un rol important în stabilirea 
modelului de organizare a forţelor armate. Un stat cu 
potenţial demografic scăzut, pentru a-și crea potenţia-
lul de apărare necesar, va opta pentru înzestrarea for-
ţelor armate cu armament și tehnică performantă (de 
ex. Israel). Totodată, un stat care dispune de un poten-
ţial demografic mare, cu posibilităţi economice redu-
se, poate opta, ca să-și menţină potenţialul de apărare 
suficient, pentru mărirea numărului de efective (de ex. 
Iran, Egipt și altele).  

Potenţialul economic al statului indică asupra nive-
lului de dezvoltare a industriei, transportului, agricul-
turii, știinţei și tehnicii, precum și a calității pregătirii 
cadrelor din economia naţională. De menționat că po-
tenţialul economic al statului influenţează asupra tutu-
ror aspectelor în procesul de constituire a forţelor arma-
te și pe timp de pace, și de război. Cu cât este mai înalt 
nivelul de dezvoltare economică a statului, cu atât mai 
mare este capacitatea țării de a întreţine o armată puter-
nică, capabilă să facă faţă tuturor provocărilor militare. 

Progresul tehnico-știinţific are un impact direct 
asupra desfășurării luptei armate și, nu în ultimul 
rând, asupra strategiei forţelor. Anume tehnologiile au 
revoluţionat și continue să revoluţioneze arta militară. 
În consecință, au apărut noi mijloace de luptă care la 
rândul lor conduc la modificări în organizarea arma-
telor. Într-un fel, bunăoară, erau organizate armatele 
în perioada antică, când în structura forţelor armate 
existau doar două categorii de forţe (terestre și navale) 
și alta este structura armatelor în prezent, majoritatea 
dispunând de patru categorii de forţe (terestre, aerie-
ne, navale și cosmice). Implementarea, la sfârșitul sec. 

al XX-lea – începutul sec. al XXI-lea, noilor tehnologii 
în armată, și anume a noilor tipuri de armament cu 
capacităţi de cercetare, lovire, precizie și de distrugere 
mult mai mare a declanșat un proces de demasifica-
re a armatelor, în paralel cu păstrarea potenţialului de 
apărare a ţării. Tehnologia nucleară, nanotehnologiile, 
tehnologia informaţiei se regăsesc, astăzi, în sisteme 
de arme de mare precizie, iar proiectele de viitor sunt 
și mai impresionante.   

  În contextul celor examinate, de-a lungul anilor, 
tema tipurilor de armate şi a modelului de completare 
a lor continue să incite discuții aprinse. Astfel, după 
terminarea Primului Război Mondial, pe durata 
căruia au fost folosite armatele în masă, specialiștii 
militari s-au divizat în două tabere. Fuller, Von Seec-
kt, Giulio Douhet, A. Verhovski, Charles de Gaulle şi 
alţii promovau ideea că în viitoarele războaie statele 
vor avea nevoie de armate mici, bine instruite și înzes-
trate, completate cu militari profesioniști. În dezacord  
cu aceștia, A. Svecin, C. Soare [3; 4], V. Triandafillov 
[5], şi alţii declarau că armatele în masă, completate pe 
bază de recruţi, nu vor dispărea şi vor continua să-și 
îndeplinească misiunea pe câmpul de luptă. 

Controversele pe subiectul sistemului de orga-
nizare și completare a armatelor continuă și astăzi. 
Adepții primei teorii afirmă că în confruntările mili-
tare din viitor, care vor fi o componentă importantă a 
războiului hibrid, va fi nevoie de armate mici comple-
tate cu militari profesioniști și care vor pune accentul 
nu pe cantitate, ci pe calitate. Iată de ce armatele vor 
trebui dotate cu mijloace informaţionale și de luptă 
moderne, să fie complet mecanizate ca să dispună de 
mobilitate suficientă. Potenţialul de lovire al acestor 
armate va fi format din potenţialul de izbire al unită-
ţilor mecanizate, puterea de lovire a aviaţiei, artileriei 
și rachetelor de croazieră, de asemenea, de sistemele 
de cercetare și lovire de înaltă precizie. Factorul uman 
va juca un rol secundar, cel de a deservi platformele 
de luptă din înzestrare, de aceea ele vor fi completate 
preponderent cu militari profesioniști. Unităţile de in-
fanterie sau infanterie ușoară vor avea misiunea de a 
controla zonele ocupate. Armatele vor fi capabile chiar 
la începutul războiului să dezorganizeze funcţionarea 
sistemului de apărare al adversarului prin lovituri de 
aviaţie și ale rachetelor de croazieră, ulterior prin lovi-
turi terestre ale unităţilor mecanizate și de tancuri, în 
scopul înaintării în adâncime a teritoriului advers și 
ocupării principalelor obiective strategice și operati-
ve. De asemenea, promotorii acestor idei consideră că 
formarea unor armate masive pe viitor este o greșeală 
strategică, pentru că asemenea armate vor fi greoaie și 
dificil de condus, fapt care, în consecință, va duce și la 
ruinarea economiei statului.
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În controversă, susţinătorii conceptului armatelor 
în masă declară că timpul acestora nu a expirat. 
Teoreticianul rus Triandafillov V. menționează în acest 
context: ,,ideea că o armată mică, chiar şi mecanizată, 
poate obţine rezultate strategice majore este naivă. 
O asemenea armată, care pătrunde pe teritoriul 
adversarului, poate fi uşor izolată şi nimicită” [5,  
p. 37]. În asemenea armate se va pune accentul atât 
pe factorul cantitativ, cât şi pe cel calitativ. Factorul 
cantitativ va fi dependent de potenţialul demografic al 
statului. Cu cât numărul populaţiei este mai mare, cu 
atât vor fi mai mari posibilităţile statului de a recruta 
cetăţeni în forţele armate şi de a-şi crea o armată mai 
numeroasă. Abordând factorul calitativ al armatelor 
în masă, ne vom referi la dotarea acestor armate cu 
armament şi tehnică modernă, precum şi la calitatea 
pregătirii populaţiei, îndeosebi, a recruţilor, pentru a 
face faţă cerinţelor câmpului de luptă modern. 

Un rol important în constituirea armatelor în masă 
revine cadrelor militare. Ele constituie scheletul orică-
rei armate. Lipsa de cadre militare, chiar și într-un stat 
cu potenţial demografic mare, va îngreuna sau va face 
imposibilă desfășurarea procesului de mobilizare și ca 
urmare creșterea numărului de unităţi pentru forţele 
armate. De aceea, reieșind din numărul de unităţi și 
subunităţi care vor fi formate la mobilizare, se vor lua 
măsuri rezonabile, inclusiv pe timp de pace, pentru a 
pregăti numărul necesar de cadre militare.  

Referindu-ne la contingentul de recruți al unui 
stat, specificăm că în bibliografia de specialitate se 
vehiculează diferiţi indici, însă specialiștii militari fac 
referire mai frecvent la ponderea de 3-10 % din numă-
rul populaţiei. Or, se recomandă ca indicele minim de 
mobilizare să fie de 3 %, ceea ce ar permite ca numărul 
populaţiei apte pentru serviciul militar, recrutate în 
armată, să fie mai mic decât cel implicat în economia 
naţională. Totodată, indicele mediu de mobilizare de 
aproximativ 5 % ar egala populaţia aptă pentru ser-
viciul militar, recrutată în armată, cu cea implicată în 
economie, iar indicele de aproximativ 10 % va duce la 
un număr excesiv de recruţi în armată faţă de cel din 
economia naţională. 

Reieșind din cele analizate, concluzionăm că în 
condițiile actuale ambele modele de organizare a 
forţelor armate sunt valabile, însă alegerea celui mai 
adecvat model va depinde de autoritatea și capacitatea 
de convingere a organelor responsabile de constituirea 
armatelor. 

În opinia noastră, primul model este caracteristic 
marilor puteri industriale, deţinătoare de arme nucle-
are. Probabilitatea confruntării unor astfel de puteri 
între ele este foarte mică, pentru că s-ar solda cu urmări 
imprevizibile. Deci, implicarea lor în războaie totale, 

unde ar fi nevoite să-şi mobilizeze forţele armate este 
foarte mică, pe când implicarea lor în conflicte militare 
de mică intensitate este mult mai mare. De aceea, aceste 
state vor pune accentul în proiectarea forţelor armate 
pe crearea unor armate mici, mobile, mecanizate, 
uşor transportabile, completate cu profesionişti, cu 
potenţial de lovire enorm, cu precizie înaltă şi la 
distanţe destul de mari. În acelaşi timp, niciunul dintre 
actorii geopolitici importanți (SUA, Federaţia Rusă, 
Franţa, Marea Britanie ş.a.) nu vor exclude definitiv 
posibilitatea revenirii la armate în masă și la sisteme 
de mobilizare, întrucât probabilitatea confruntării cu 
forţe de o putere militară similară totuşi există.

Cel de-al doilea model ar fi mai potrivit puteri-
lor nenucleare și îndeosebi statelor mici și mijlocii. 
Probabilitatea implicării acestor state în războaie de 
amploare (de tip hibrid) este mult mai mare. Un con-
flict militar care pentru o mare putere poate fi catalo-
gat de mică intensitate, pentru o ţară de putere mică 
sau mijlocie, sau chiar și pentru o ţară puternică, dar 
care nu deţine arma nucleară, este calificat drept un 
conflict militar de înaltă intensitate sau chiar un răz-
boi total. În opinia noastră, la proiectarea forţelor ar-
mate, aceste state nu ar trebui să renunțe la principiul 
armatelor în masă. Statele respective ar trebui să 
dispună de un sistem de mobilizare performant. 
În procesul pregătirii ţării pentru apărare o atenţie 
deosebită ar trebui să se acorde pregătirii cetăţenilor, 
teritoriului şi economiei naţionale. Totodată, forţele 
armate deţinute pe timp de pace ar trebui să fie su-
ficiente pentru desfășurarea acoperirii strategice sau 
pentru  primele operaţii de apărare a ţării. Teoretici-
anul sovietic V. Sokolovskiy  menţionează că „pe timp 
de pace trebuie de menţinut asemenea forţe, care vor 
fi capabile să asigure îndeplinirea primelor misiuni 
strategice ale războiului, asigurând, astfel, mobilizarea 
şi introducerea în operaţiuni a celorlalte  forţe” [2,  
p. 296]. Unităţile militare din cadrul acestor forţe pot 
fi completate cu militari profesioniști (prin contract), 
însă rolul lor nu este decisiv. În vederea pregătirii po-
pulaţiei pentru apărare, cetăţenii trebuie supuși ser-
viciului militar obligatoriu și periodic implicaţi în 
diferite cantonamente. Exemple de ţări cu asemenea 
armate sunt Suedia, Finlanda, Elveţia și altele. 

ABORDĂRI METODOLOGICE ACTUALE 
PRIVIND  STRUCTURA FORȚELOR  
ARMATE

Un rol important în elaborarea structurii forțelor 
armate într-un stat revine metodelor de proiectare a 
lor. În literatura științifică străină acest subiect este pu-
țin reflectat. Unele surse conțin descrierea unor meto-
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de separate, care reflectă analiza și estimarea secven-
țială a componentelor strategiei militare [2, p. 257].   
În alte surse se regăsesc metode care presupun analiza 
generală a factorilor strategici [6, p. 28]. Toate aces-
te metode descrise în literatura militară străină sunt 
valabile, oferind posibilitatea unei analize calitative a 
factorilor strategici în contextul elaborării strategiilor 
militare. Totodată, metodele respective sunt valabile 
pentru elaborarea strategiilor de către state mari, cu 
interese globale, care pretind să planifice și să desfă-
șoare acțiuni militare intercontinentale, spațiale ș.a.

În Republica Moldova metodele de elaborare a 
strategiei forțelor este un subiect puțin cercetat. Gh. 
Mereuță, bunăoară, prezintă o metodă de estimare a 
structurii forțelor armate, din punct de vedere al ma-
nagementului resurselor umane. În viziunea autorului, 
pentru determinarea structurii forțelor armate ale unui 
stat ar trebui să fie analizați următorii factori: situația 
geopolitică și geostrategică a statului; numărul popula-
ției aptă pentru executarea serviciului militar; factorul 
demografic; starea financiară (mărimea fondurilor dis-
ponibile pentru apărare); cadrul legal al apărării; nor-
mele sociale și opinia publică [7, p. 25-29]. 

În prezent, în urma schimbărilor produse, pentru 
desfășurarea acțiunilor militare la nivel strategic în 
cadrul unui război de tip hibrid, considerăm învechite 
metodele existente de elaborare a structurii forțelor 
armate. De aceea, subsemnatul acestui articol, am 
elaborat o metodă nouă, bazată pe analiza factorilor 
ce determină desfășurarea acţiunilor militare la nivel 
strategic, numită metoda de prognozare a forțelor mi-
litare. Elaborarea structurii forţelor armate prin me-
toda respectivă vă include următoarele etape: 

1. Estimarea forţei în funcţie de analiza teatrului 
de acţiuni militare;

2. Estimarea forţei în funcţie de analiza potenţia-
lului adversar;

3. Estimarea forţei în funcţie de analiza potenţia-
lului demografic al statului;

4. Estimarea forţei în funcţie de analiza potenţia-
lului economic al statului;

5. Stabilirea structurii finale a forţelor armate.
Estimarea forţei în funcţie de analiza teatrului de 

acţiuni militare este prima etapă în procesul de proiec-
tare a forţelor armate. În funcție de teatrul de acţiuni 
militare se vor stabili categoriile de forţă din cadrul ar-
matei. Dacă acesta este preponderent terestru, atunci 
forţele armate vor fi constituite din forţe terestre și 
forţe aeriene. Dacă statul are ieșire la mare sau fluvii 
importante, atunci armata va include și forţele navale.  

Analiza direcţiilor strategice și operative de pe 
teatrul de acțiuni militare, îndeosebi acele direcţii 
care traversează teritoriul naţional, ne va permite să 

determinăm cantitatea de forţe, calculate în mari uni-
tăţi tactice (începând cu Primul Război Mondial, în 
majoritatea armatelor, marile unităţi tactice, în care se 
execută calculele operative, de obicei sunt de nivel di-
vizie [5, p. 166]), necesare pentru a desfășura operaţii 
militare în spaţiul respectiv. Cunoașterea caracteristi-
cilor geografico-militare ale spaţiului de pe aceste di-
recţii va permite să stabilim cu ce genuri de armă vor fi 
completate marile unităţi tactice (se referă la unităţile 
de manevră) din structura grupărilor de forţe. Dacă 
relieful va fi preponderent de câmpie, atunci vor pre-
domina unităţi tactice de infanterie mecanizată și de 
tancuri. Dacă relieful e dominat de podișuri sau este 
unul muntos, atunci în marile unităţi tactice va pre-
vala infanteria, iar proporţia trupelor mecanizate și de 
tancuri va fi mai mică. După stabilirea numărului de 
mari unităţi tactice se va estima și numărul de coman-
damente operative din cadrul fiecărei direcţii care să 
conducă marile unităţi tactice și care vor fi subordo-
nate unui comandament strategic. Pentru aceasta este 
raţional să se aplice regula lui Carl von Clausewitz, po-
trivit căreia ,,unui comandament de nivel operativ este 
recomandat a fi  subordonate până la 6-8 unităţi tacti-
ce, atunci când unui comandament de nivel strategic 
se recomandă până la 8-10 grupări de nivel operativ” 
[8, p. 250]. S-ar părea că aceste prevederi din secolul 
al XIX-lea sunt învechite și demult nu corespund rea-
lităţii. Însă, studiind literatura de specialitate din pe-
rioada interbelică și cea postbelică, deducem că și în 
calculele operative de atunci se aplica aceeași regulă. 
Mai mult ca atât, funcţionalitatea regulilor respective 
a fost testată în cadrul exerciţiilor militare desfășurate 
în Armata Naţională a Republicii Moldova. 

Prin urmare, cunoscându-se numărul de mari 
unităţi tactice și cantitatea de comandamente opera-
tive necesare, se estimează numărul și valoarea gru-
părilor de forţe de nivel operativ și strategic pe fiecare 
direcţie strategică. În același timp, cunoscându-se ne-
cesarul de forţe estimat pe fiecare direcţie strategică, se 
va stabili structura brută a forţelor armate ale statului. 

Cele menţionate anterior pot fi confirmate de re-
zultatele unui studiu care demonstrează rolul factori-
lor geografici la stabilirea structurii forţelor armate ale 
URSS în perioada postbelică. Caracteristicile teatrelor 
de acţiuni militare și mai cu seamă ale direcţiilor stra-
tegice au constrâns comandamentul sovietic să forme-
ze patru grupări de forţe de importanță strategică, și 
anume: ,,Vest”, ,,Sud-Vest”, ,,Sud” și gruparea ,,Orien-
tul Îndepărtat”. 

Rezumând, deducem că analiza teatrului de ac-
ţiuni militare, fiind prima etapă a estimării forţei, va 
duce la stabilirea iniţială a cantităţii și structurii brute 
a forţelor armate.
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Estimarea forţei în funcție de analiza potenţialului 
adversar este următoarea etapă în elaborarea strategiei 
forţelor. După estimarea valorii brute a forţelor armate 
structura militară va fi ajustată în funcție de situaţia 
inamicului potenţial. Pentru aceasta, în cadrul estimă-
rii forţelor proprii, aplicând legea raportului de forţe, 
se va ajusta structura de forţe estimată la etapa prece-
dentă. Astfel, în cadrul unei strategii de apărare se va 
ajusta structura de forţe estimată în așa mod ca aceasta 
să fie de două-trei ori mai mică decât a inamicului atât 
cantitativ, cât și calitativ, iar în cadrul unei strategii 
ofensive – ca să fie de trei ori mai mare în raport cu 
potenţialul inamic. Reieșind din potenţialul inamicu-
lui, se va estima necesarul de forţe de sprijin și aviaţie 
atât din cadrul marilor unităţi tactice, cât și a grupări-
lor de forţe, în baza metodei de analiză a potenţialului 
mediu de nimicire a inamicului și a forţelor proprii. 

În acest context, reieșind din nivelul de ameninţare 
militară, se va stabili structura forţelor armate menţinute 
pe timp de pace și care să fie necesare pentru asigurarea 
desfășurării strategice a forţelor armate la război. Aces-
te forțe ar trebui să alcătuiască circa 25-27 % [7, p. 56]  
din structura forțelor necesare pe timp de război. 

Așadar, dacă la prima etapă se va estima valoarea 
brută a forţelor armate, atunci după etapa a doua se va 
stabili forța militară necesară pentru realizarea obiecti-
velor militare ale statului. Dacă la etapa de estimare a 
forţei, în funcție de analiza potenţialului adversar, se de-
termină forţa militară pentru asigurarea apărării ţării, 
atunci la etapele următoare se vor analiza posibilităţile 
statului de a organiza o asemenea forţă. Anume la aces-
te etape, bazându-se pe raportul dintre calitate și canti-
tate, se va stabili și modelul de armată dorit: armată în 
masă, armată profesionistă sau una mixtă.

În continuare, în cadrul etapei de estimare a forţei 
în funcție de analiza potenţialului demografic, se vor 
examina posibilităţile statului de a asigura forţele ar-
mate cu resurse umane. Este bine dacă posibilităţile 
demografice ale statului asigură integral cerinţele es-
timate, în caz contrar, se va recurge la modificarea 
structurii estimate a forţelor armate sau la suplinirea 
potenţialului de apărare prin dotarea acestora cu ar-
mament performant. Se va stabili și modalitatea de 
completare a armatei: cu efectiv sau cu militari prin 
contract, profesioniști sau recruţi, în baza serviciului 
militar obligatoriu sau mixt. De asemenea, se va de-
termina raportul dintre militarii activi şi rezerviști, 
numărul necesar de cadre militare și militari în rezer-
vă, precum și modalitatea de pregătire a lor. La stabi-
lirea resurselor necesare de mobilizare se va ține cont 
de raportul dintre cetăţenii mobilizaţi în armată și cei 
angajați în economia naţională, astfel ca în urma mo-
bilizării să nu fie periclitat sistemul economic.  

Estimarea forţei în funcție de analiza potenţialului 
economic al statului este etapa în care, mai întâi, se vor 
supune analizei posibilităţile economice ale statului 
pentru sustenabilitatea forţelor armate estimate ante-
rior. La această etapă, ţinând cont de legea dependen-
ţei războiului de potenţialul economic, se va stabili 
structura de forţă militară reală pe care o poate susţine 
statul. Reieșind din nivelul ameninţărilor militare și 
al posibilităţilor economice, se va determina raportul 
dintre forţele militare menţinute pe timp de pace și 
cele constituite pe timp de război. Întrucât posibili-
tăţile economice ale statului influenţează procesul de 
completare cu efectiv și de dotare a forţelor armate, se 
va decide cum vor fi completate forţele armate pe timp 
de pace – cu militari angajaţi, pe bază de contract sau 
militari în termen. 

Stabilirea structurii finale a forţelor armate, în ulti-
ma etapă, se va face în baza analizei tuturor factorilor 
determinanți de estimare a forţei. Se va opta sau pen-
tru o armată reieșind din necesitatea de apărare, sau 
pentru o armată bazată pe posibilităţile economice, 
sau se va pleda pentru o altă formulă. Găsirea echili-
brului între necesitatea de apărare și posibilitate este o 
artă, iar decizia îi aparţine conducerii politice a statu-
lui la propunerea conducerii militare. 

Rezultatele procesului de estimare a forţelor ar-
mate vor fi incluse într-un capitol aparte al strategiei 
militare, unde va fi descrisă strategia forţelor. Astfel, în 
conţinutul său, strategia forţelor trebuie să cuprindă 
cele mai importante aspecte deduse din procesul de es-
timare și să răspundă la următoarele întrebări: Care va 
fi structura forţelor armate? Cum va fi organizată vii-
toarea armată? Care vor fi termenele de implementare? 
Ce este necesar pentru realizarea proiectului propus?  

CONCLUZII

 ▪ În pofida faptului că în strategiile militare ale 
majorității statelor lumii predomină amenințările asi-
metrice, amenințările militare clasice nu şi-au pierdut 
din importanță, ele devenind chiar mai pronunțate. 
În această ordine de idei, în condițiile actuale, forțele 
armate rămân să reprezinte un instrument important 
al puterii naționale a statului. De aceea, determinarea 
corectă a tipului și structurii armatei constituie un pas 
important spre obținerea victoriei în lupta armată și, ca 
rezultat, asigurarea securității naționale.

 ▪ La baza procesului de elaborate a structurii for-
țelor armate va sta analiza și studierea următorilor 
factori: poziţia geografică a statului și caracteristicile 
teatrului de acţiuni militare; caracterul riscurilor și 
ameninţărilor militare (inamicul potenţial) și progno-
zarea caracterului viitorului război; potenţialul demo-
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grafic al statului; potenţialul economic al statului și 
progresul tehnico-știinţific. În baza cercetării acestor 
factori în cadrul desfășurării luptei armate contempo-
rane, am ajuns la concluzia că strategia forţelor, pentru 
a-și juca rolul decisiv ce i se rezervă în cadrul strategiei 
militare, trebuie să abordeze următoarele: structura 
forţelor armate (categoriile de forţă din structura ar-
matei; genurile de armă din structura categoriilor de 
forţă; structura grupărilor de forţe de nivel strategic și 
operativ); managementul resurselor umane; instruirea 
forţelor armate;  sistemul de conducere strategic și eta-
pele de implementare a strategiei forțelor;

 ▪ În scopul estimării reale a situației strategice și 
elaborării calitative a structurii forțelor armate, consider 
necesar ca în cadrul procesului de planificare strategică 
să fie aplicată metoda de prognozare a forțelor militare, 
pe care am elaborat-o. Consider că aplicarea acestei me-
tode în planificarea strategică va contribui la o estimare 
realistă a structurii forţelor armate, care să corespundă 
cerințelor acțiunilor militare contemporane. 
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