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REMEMBER LA CEAS ANIVERSAR –  
156 DE ANI DE EXISTENŢĂ  
A STRUCTURII DE MANAGEMENT  
A RESURSEI UMANE
General-maior 
dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU*

*  Direcția generală management resurse umane, șef direcție

Ziua de 9 Octombrie a intrat în calendarul 
tradiţiilor de cinstire și sărbătorire a tuturor 
celor care cu dăruire, devotament și 
profesionalism își desfășoară activitatea în 
structuri cu responsabilităţi în domeniul 
resurselor umane. 

La ceas aniversar ne propunem să ne 
cinstim și să ne onorăm înaintașii care 
au creat și au menţinut prestigiul acestei 
importante structuri de management al 
resursei umane în Armata României. 

După cum se știe, înfiinţarea primei 
structuri centrale de personal s-a produs în 
contextul unificării administraţiei militare 
centrale, când domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza a devenit comandant suprem al forţelor 
armate care, prin geniul său, a trecut la 
dezvoltarea și modernizarea oștirii, dovadă 
că numai elitele creează și construiesc istoria.

Emiterea „actului de naștere” a structurii 
centrale s-a impus ca o necesitate în contextul 
derulării amplului proces de unificare 
politico-administrativă, dar și de constituire a 
statului modern român și, implicit, a armatei 
acestuia. La începutul anului 1862, Ministerul 
de Război, unic pe ţară, era organizat 
pe două direcţii: I - Direcţia Personal şi 
Operaţii Militare și a II-a Direcţia Admi-
nistraţie Generală. Prima direcţie avea 
ca responsabilitate majoră „formarea unei 
armate active”, cerinţă imperioasă a epocii. Tot 
în sarcina direcţiei se regăseau problemele 
referitoare la recrutare, angajările pe bază de 
voluntariat și reangajările în armată (în epoca 
domniei lui Cuza serviciul militar devine 
obligatoriu pentru toţi cetăţenii). Această 
direcţie răspundea și de învăţământul 
militar, de chestiuni privind justiţia militară,  

iar în cazul unui conflict armat, de prizonierii 
de război.

Rolul și responsabilităţile structurii 
centrale de personal devin tot mai importante 
pe măsura evoluţiei organismului militar, 
datorat căutării celor mai potrivite forme 
organizatorice care să asigure conducerea 
eficientă a sistemului de apărare, ceea ce 
explică desele modificări și reorganizări 
operate la nivelul administraţiei militare 
centrale.

Se pot distinge în evoluţia structurii 
centrale de personal trei perioade distincte: 
perioada 1862-1945 când au fost utilizate 
constant modele occidentale, îndeosebi 
german și francez, perioada 1947-1989 
când, datorită evoluţiilor politice, tiparele 
sovietice au fost prioritare și etapa de după 
1989, când s-a revenit la o viziune modernă, 
de tip occidental, în procesul transformării 
organizaţiei militare pe fondul necesităţii 
interoperabilităţii cu structurile NATO și UE.

Începând cu anul 1862, structura de 
personal a trecut prin transformări succesive 
atât în ceea ce priveşte denumirea, cât și 
organizarea: Direcţia Infanteriei, Cava le-
riei şi Personalului (1891-1894), Direcţia I -  
Infanteria (1894-1899), Serviciul Perso-
nalului (1899-1929), Direcţia personalului 
(1929-1947), dar atribuţiile acesteia au 
rămas, cu unele modificări, aceleași. Astfel, 
în epoca domniei lui Cuza și în perioada 
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interbelică, statutul corpului de cadre era 
reglementat prin două legi distincte: Legea 
poziţiei ofiţerilor (din 1932 și Legea poziţiei 
subofiţerilor), precum și Legea înaintărilor 
în armată, care au fost perfecţionate și 
adaptate în permanenţă realităţilor impuse 
de dezvoltarea și modernizarea organismului 
militar, conţinutul lor rămânând însă, în 
esenţă, același. Unele prevederi legale 
precum poziţia ofiţerului și a subofiţerului 
în activitate, în rezervă, în reformă, evoluţia 
în carieră, evaluarea cadrelor (foaia 
personală sau foaia calificativă) își dovedesc 
viabilitatea și astăzi și ar fi benefic pentru 

sistemul militar dacă ar fi respectate și mai 
ales aplicate întocmai. Un aspect care nu-și 
găsește corespondent în zilele noastre, dar 
venea în completarea statutului cadrelor 
militare, este cel privind căsătoriile acestora.

Un cadru militar nu se putea căsători 
decât în condiţiile stabilite prin Legea 
căsătoriilor militare, care erau complicate 
și restrictive pentru un ofiţer, acesta având 
nevoie de aprobarea scrisă a eșaloanelor 
superioare. 

Dacă în perioada 1862-1945 corpul 
de cadre al armatei române a evoluat în 
mod constant după modele occidentale, 
îndeosebi francez și german, a urmat episodul 
comunist când au devenit precumpănitoare 
tiparele comuniste.

Perioada de după anul 1945 a fost una 
nefastă pentru Armata României. În baza 
Legii nr. 186, au fost trecute din oficiu în 
rezervă 7.168 cadre militare, dintre care, 
1948 de ofiţeri, 4081 de subofiţeri și 1139 de 
maiștri militari, mulţi dintre ei dovedindu-și 
competenţa și spiritul de sacrificiu în cel 

de-al Doilea Război Mondial. Acest proces de 
decapitare a oștirii române a continuat până 
spre sfârșitul anului 1947, fiind îndepărtaţi 
din armată peste 7000 de ofiţeri care au fost 
devotaţi vechiului regim. În aceste condiţii 
s-au redus efectivele, de la 1.100.000 de mili-
tari la 23 august 1944, la 138.000 în anul 1947. 

În această perioadă Direcţia Superioară 
a Personalului se regăsea în categoria 
organelor centrale, având ca misiune 
asigurarea încadrării forţelor armate cu 
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personalul activ și de rezervă. Din 2 februarie 
1949 această direcţie s-a reorganizat sub 
denumirea Direcţia Cadrelor Armatei care, 
potrivit directivelor superioare de partid, a 
implementat criteriul „origine sănătoasă”, 
în vederea încadrării forţelor armate. Astfel 
au făcut „carieră” oameni fără studii civile și 
militare, dar aveau origine muncitorească. 
O greutate în activitatea de personal a 
constituit-o selecţionarea ofiţerilor pentru 
a urma studiile în academii, deoarece 
aceștia nu aveau studii medii complete. De 
aceea, „lucrătorilor de cadre” le-a revenit 
sarcina de a sprijini comandanţii de unităţi 
în organizarea participării cu regularitate a 
ofiţerilor la cursurile școlii medii.

Până în anul 1970, structura de 
personal a funcţionat separat de structura 
de învăţământ. Din acest an, cele două 
structuri se unifică primind denumirea de 
Direcţia Cadre şi Învăţământ. Una dintre 

problemele importante ale direcţiei a fost 
selecţionarea candidaţilor pentru admiterea 
în instituţiile militare de învăţământ. În acest 
an la concursul de admitere au participat 
aproape 12.000 de candidaţi. Învăţământul 
militar era analizat în ședinţele Consiliului 
superior al învăţământului militar.

Cel mai longeviv comandant al acestei 
direcţii a fost generalul-locotenent (rtr.) 
Constantin OPRIȚA. Această direcţie avea 
o importanţă deosebită în politica de cadre 
și în coordonarea învăţământului militar. 
Numai această direcţie executa controale cu 
calificativ la comandamentele de armă și în 
instituţiile militare de învăţământ.

După anul 1990, principalele coordonate 
ale actualei concepţii de gestiune a resurselor 
umane seamănă ca principii, reguli și 
mecanisme cu cele consacrate înainte de 
1947. Din raţiuni ce ţin de modernizarea 
organizaţiei militare, dar și pe fondul nevoii 
de interoperabilitate cu structurile NATO, 

s-a revenit la viziunea occidentală bazată, în 
mare parte, pe valori consacrate în armata 
tradiţională și reluate într-o formă adecvată 
timpurilor noastre. S-a implementat un 
proces de reînnodare a tradiţiei și de revenire 
la valorile armatei române. 

Începând cu anul 1990, structura de 
personal a funcţionat separat de învăţământ, 
fiinţând astfel, pentru o scurtă perioadă 
de timp, Inspectoratul General pentru 
Învăţământul Militar, care s-a transformat, 
după aproximativ un an, în Direcţia 
învăţământului militar din compunerea 
Departamentului pentru Politica de 
Apărare şi Relaţii Internaţionale.

Din luna septembrie 1990 până la 30 apri-
lie 1997, structura de personal s-a numit 
Direcţia Personal. Denumirea de Direcția 
management resurse umane a primit-o în 
anul 1997, la iniţiativa și efortul generalului-
locotenent (rtr.) Neculai BĂLAN care a 
regândit, reconstruit și redefinit gestiunea 
resurselor umane ale armatei. Acum s-a 
implementat o nouă viziune asupra mana-
gementului resursei umane pe baza unor 
principii comune tuturor armatelor din 
NATO: gestionarea unitară a resursei umane -  
de la selecţie la intrarea în sistem, până 
la ieșirea din sistem - și stabilirea unor 
proiecte secvenţiale pentru toate etapele 
carierei. Pe baza acestor principii simple 
s-a dezvoltat ulterior activitatea centrală 
a Direcţiei management resurse umane. 
Sfera de competenţe a fost diversificată, 
prin alăturarea domeniului învăţământului  
militar, celui al managementului perso-
nalului. Din acest an s-a declanșat un 
amplu proces de modernizare atât a 
managementului resursei umane, cât 
și a învăţământului militar. Acest proces 
era necesar având în vedere că, prin 
compatibilizarea structurilor militare cu  
cele similare din cadrul Alianţei Nord-
Atlantice s-a ajuns la ieșirea din sistem a unui 
număr mare de cadre militare.

Începând cu anul 1997, au fost elaborate 
acte normative care au fost aplicate până în 
zilele noastre, probând viabilitatea și calitatea 
acestora, din care reţinem: „Instrucţiunile 
privind managementul învăţământului mili
tar”, „Normele privind reconversia profesională 
în Ministerul Apărării Naţionale”, „Ghidul 
carierei militare”, „Instrucţiunile privind orga
nizarea şi funcţionarea liceelor militare, 
şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri 
şi a şcolilor de aplicaţii”.
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Din anul 1999, preocupările Direcţiei 
management resurse umane sunt orien-  
tate, prioritar, spre promovarea profesiei 
militare pe piaţa muncii, dar și spre 
identificarea unor modalităţi mai eficiente 
de recrutare a celor mai buni candidaţi 
pentru profesia militară, înfiinţându-se 
astfel birourile de informare-recrutare, dar  
și centrele zonale de selecţie și orientare.

După trecerea în rezervă a generalului-
locotenent (rtr.) Neculai BĂLAN şi nu mirea 
generalului-locotenent (r) Ion GURGU, la 
începutul anului 2000, Direcţia mana-
gement resurse umane se dezvoltă având în 
compunerea sa secţii cu atribuţii în domeniul 
politicilor de dezvoltare și gestionare a 
resurselor umane, de promovare a profesiei 
militare, de investigare a stării personalului, 
de proiectare-validare state de funcţii și 
politici de salarizare, de cooperare și politici 
de învăţare limbi străine.

Integrarea în structurile euroatlantice a 
generat un amplu proces de restructurare 
și de reformă a politicilor de personal în 
vederea asigurării interoperabilităţii. În acest 
sens, la nivelul direcţiei s-a constituit Grupul 
de lucru pentru coordonarea reformei și 
integrare euroatlantică.

Cooperarea internaţională și activităţile 
bilaterale s-au dezvoltat de la an la an, în 
special cu partenerii Alianţei Nord-Atlantice: 

SUA, Germania, Franţa, Turcia, Ungaria, 
Polonia etc., dar și cu ţări din afara alianţei: 
China, Azerbaidjan, Georgia și, nu în ultimul 
rând, Republica Moldova.

Anul 2002 reprezintă anul când Direcţia 
management resurse umane imple men- 
 tează sistemul unitar de evaluare stan dar-
dizată în domeniul cunoașterii lim bilor  
străine. În acest sens, a fost înfiinţată și 
încadrată structura de testări, având ca 
obiectiv principal elaborarea testelor de 
evaluare a competenţei lingvistice, la limba 
engleză, conform STANAG 6001.

Învăţământul militar a constituit o 
coordonată importantă a activităţii direcţiei, 
dovadă în acest sens fiind elaborarea Planului 
de implementare a obiectivului „Reforma 
sistemului de învăţământ militar”, prin care 
se urmărea, în principal, perfecţionarea 
sistemului de învăţământ militar, formarea și 
pregătirea cadrelor militare. 

Anul 2005 este momentul de vârf 
pentru învăţământul superior militar: 
aplicarea prevederilor Declaraţiei de la 
Bologna referitoare la organizarea studiilor 
universitare pe cele trei cicluri (studii 
universitare de licenţă, studii universitare 
de masterat, studii universitare de doctorat) 
și implementarea sistemului creditelor 
transferabile.
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Învăţământul militar a fost conectat la pro-
cesul de reformă a învăţământului românesc, 
activitatea direcţiei concentrându-se asupra 
asigurării calităţii educaţiei prin adoptarea 
procedurilor și standardelor de referinţă din 
sistemul naţional de învăţământ.

Din anul 2007, când a fost numit  
șef al direcţiei, generalul-maior Niculae 
TABARCIA, activitatea acestei structuri a 
fost orientată, prioritar, către implementarea 
proiectelor derivate din „Concepţia privind 
modernizarea managementului resurselor 
umane în Armata României”.

Odată cu reorganizarea substanţială la 
nivelul structurilor centrale ale Ministerului 
Apărării Naţionale, din anul 2008, în cadrul 
direcţiei a fost inclusă Secţia investigaţii 
sociologice, care, din anul 2014 s-a 
dezvoltat în Centrul de investigaţii socio-
comportamentale. Misiunea principală a 
centrului constă în coordonarea activităţii de 
asistenţă psihologică în Armata României.

Numirea generalului-maior Dumitru 
SESERMAN, în februarie 2009, la con-
ducerea Direcţiei management resurse 
umane a însemnat continuarea dezvoltării 
politicilor în domeniul managementului 
resurselor umane, dar, mai ales, în domeniul 
managementului educaţiei și al calităţii 
actului educaţional de la toate nivelurile 
învăţământului militar. Una dintre cele 
mai semnificative activităţi ale direcţiei s-a 
concretizat prin includerea propunerilor 
Ministerului Apărării Naţionale în proiectul 
Legii educaţiei naţionale, precum și corelarea 
cadrului normativ specific cu prevederile 
noului Ghid al carierei militare.

Aceste obiective majore au fost dezvol-
tate, începând cu anul 2013, sub coordo-
narea generalului de brigadă Marian 
TASE, care a fost numit șef al Direcţiei 
management resurse umane, profitând de 
experienţa dobândită, încă din anul 2011,  
în calitate de locţiitor al acestei structuri.

O realizare notabilă a direcţiei a fost 
reînfiinţarea, cu sprijinul important al Statului 
Major al Apărării, a două colegii naţionale 
militare, Colegiul Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu”, în anul 2016, și Colegiul 
Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”, în 
anul 2018.

După cum lesne se poate remarca, actuala 
Direcţie management resurse umane a 
parcurs un proces continuu de schimbări 
de structură și denumire, în funcţie de 
transformările care s-au produs în diferi-
tele componente ale administraţiei militare 
centrale. 
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Ca o încununare a dezvoltării constante 
a structurii de personal, prin diversificarea 
domeniilor de activitate, din anul 2017, 
direcţia a primit denumirea de Direcţia 
generală management resurse umane. 
Acest moment a coincis cu unul extrem 
de dificil: trecerea în rezervă a unui 
număr semnificativ de cadre militare și a 
schimbărilor legislative care au accentuat 
dinamica imprevizibilă a personalului. 
Cu atât mai mult trebuie să apreciem 
efortul cadrelor din Direcţia generală 
management resurse umane, care și-au 
demonstrat calităţile deosebite – loialitatea, 
devotamentul, pro fesionalismul – reușind 
să suplinească acest deficit de personal prin 
creșterea performanţelor fiecărui angajat.

În actualul context, retenţia dificilă a 
personalului în Armată, recrutarea ane-
voioasă și scăderea motivaţiei pentru cariera 
militară reprezintă provocări pentru care 
Direcţia generală management resurse 
umane trebuie să găsească soluţii.

În aceste condiţii, Direcţia generală 
management resurse umane dezvoltă un 
management de personal tot mai riguros, 
deplasând centrul de greutate al misiunii de 
la activităţile executive la cele de concepţie 
şi reglementare într-o viziune modernă, 

promovând un management performant al 
resurselor umane, centrat pe competenţe 
profesionale, dar şi pe potenţialul de 
dezvoltare ulterioară.

Misiunea direcţiei s-a adaptat noilor 
politici și strategii de modernizare a întregului 
ciclu de viaţă a resursei umane, pornind de la 
definirea conceptului și promovarea carierei 
militare în mediile civile, recrutarea, selecţia, 
formarea, utilizarea, perfecţionarea pregătirii 
și promovarea în carieră, asistenţa post-
carieră, prin măsuri adecvate de protecţie 
socială. Acestora li se adaugă coordonarea 
implementării strategiilor, politicilor și regle-
mentărilor în domeniul educaţiei militare.

Viziunea integratoare a celor care asigură 
în prezent actul managerial a creat în cadrul 
Direcţiei generale management resurse 
umane o atmosferă de emulaţie propice unei 
munci asidue pentru realizarea multiplelor 
sarcini de serviciu în condiţiile unui număr 
redus de cadre.

La ceas aniversar, putem fi mândri 
și onoraţi că facem parte din frumoasa 
familie a celor care își desfășoară 
activitatea în structurile din componenţa 
Ministerului Apărării Naţionale care asigură 
managementul resurselor umane în Armata 
României. 
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ARMATA - UN BRAND CARE ATRAGE
Colonel Ionel ANGHELINA*

* Direcția generală management resurse umane, director

1https://99designs.com/blog/logo-branding/branding- 
brand-identity-logo/
2 https://romaniancopywriter.ro/

Este bine cunoscut că Ministerul Apărării 
Naționale se numără printre cei mai 
importanți angajatori din România și din 
această perspectivă tre buie să acționeze 
după principiile marke tin gului pe piața forței 
de muncă, să fie un brand recunoscut, cu 
o marcă înregistrată și o identitate vizuală 
distinctă. 

Potrivit Asociației Americane de Mar-
keting (AMA), marca este un „nume, termen, 
semn, simbol sau design ori o combinație 
a acestora, destinată identificării bunurilor 
și serviciilor unui vânzător sau grup de 
vânzători și diferențierii acestora de cele ale 
altor vânzători”.

Deși marca și brandul sunt considerate 
a fi unul și același lucru, în realitate, marca 
reprezintă un simbol (nume, logo, slogan 
etc.), iar brandul este mai mult decât atât, 
este imaginea, prestigiul, valoarea, influența 
mărcii în rândul publicului (clienților). Ca 
dovadă, putem înregistra oricâte simboluri 
vizuale (grafică și/sau text) la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci (OSIM), dar dacă 
acestea nu sunt recunoscute, dacă nimeni nu 
știe ce și pe cine reprezintă, nu sunt asociate 
cu un produs sau un serviciu de calitate, nu 
reprezintă nimic pentru cei care le văd. 

Motto: „Un brand nu este  
ceea ce spunem noi consu-
matorilor că este – este ceea 
ce consumatorii își spun unii 

altora ca este“. (Scott Cook)

Cu alte cuvinte, marca indică sursa de 
proveniență a produsului sau serviciului, 
furnizorul, iar brandul reprezintă reputația 
asociată mărcii, de către public (clienți).

Așadar, crearea unui brand (sau 
branding-ul) are drept scop determinarea 
publicului țintă să vadă în produsul sau 
serviciul oferit cea mai bună soluție la 
problema lor.

Un brand este un set de percepții, idei și 
sentimente distinctive pe care oamenii le 
au asupra companiei /produsului/serviciului 
oferit, care le diferențiază de alternative1.

Pentru a crea un brand puternic, este 
necesară înțelegerea nevoilor și dorințelor 
publicului vizat. Un brand nu este doar o 
reprezentare simbolică, ci și imaginea, și 
impresia pe care o au consumatorii față de 
acel produs, serviciu sau organizație2.  

Brandul este foarte important în comu-
nicarea de marketing, iar definirea mărcii  
este foarte importantă în procesul de 
construire a brandului, care presupune timp, 
creativitate, promovare și, nu în ultimul  
rând, oferirea unui produs sau serviciu de o 
calitate constant superioară. 

Definirea mărcii este primul pas în 
procesul de dezvoltare a brandului. Pentru 
aceasta este necesar să găsim răspunsul la 
următoarele întrebări: 

Ce produse și/sau servicii oferim? 
Ce calități au, care sunt valorile lor 

esențiale? 
Care sunt valorile de bază ale companiei/

instituției?
Care este misiunea acesteia?
Care este piața țintă? Care este publicul 

atras de ceea ce avem de oferit?
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Care este sloganul? Ce mesaj dorim să 
transmitem publicului?

Reputația este cea care construiește 
brandul. Reputaţia reprezintă credibilitatea, 
încrederea și respectul de care o persoană/
organizaţie/serviciu/produs se bucură în 
rândul părţilor interesate – clienţi, public, 
colaboratori, angajaţi, comunităţi locale, 
jurnaliști etc.  

Brandingul este procesul de formare a 
percepțiilor pe care consumatorii le au asupra 
companiei/produsului/serviciului oferit. 

Primele persoane care poartă imaginea 
companiei în lume și transmit mesaje în 
numele ei sunt angajații săi si clienții fideli, cei 
care au devenit ambasadori de brand.

Lucrurile nu stau diferit nici atunci când 
vorbim de instituţia militară sau de profesia 
militară. O imagine favorabilă și o bună 
reputaţie înseamnă mai mult sprijin și respect 
din partea populației și mai mulţi candidaţi 
pentru programele de formare a personalului 
militar.

Este incontestabil faptul că atunci când 
se află sub arme, militarii se mândresc cu 
apartenenta lor la brandul numit Armata 
României și contribuie, sub o formă sau alta, 
la creșterea reputației acestuia, dar puțini 
dintre ei, odată ce nu mai au această calitate, 
recurg în mod paradoxal, la critici și denigrări 
ale sistemului din care au plecat, lansate 
cu preponderență în mediul online care le 
asigură anonimatul. Aceste reacții negative, 
probabil generate de frustrări personale sau 
neîmpliniri profesionale ale foștilor angajați, 
au existat în oricare organizație/instituție 
și probabil vor mai exista, însă trebuie să 
conștientizam că, acum, în epoca internetului 
informația circulă foarte rapid și rămâne 

postată putând produce efecte în timp pe 
fondul lipsei unei strategii de consolidare 
continuă a brandului. 

Tinerilor le plac brandurile cu care se pot 
identifica, fie că este vorba despre instituţii, 
profesii sau persoane. 

Percepțiile publicului care diferenţiază 
Armata faţă de celelalte instituţii și organizaţii 
fac din aceasta un brand. Cheia se află în 
răspunsul la întrebarea: „De ce aş alege 
ARMATA şi nu maş duce dincolo, unde pare 
mai simplu?”. 

Valorile cele mai importante ale instituţiei 
militare trebuie definite și comunicate în mod 
clar, ca fiind ceea ce o diferenţiază de alte 
instituţii, civile sau nu. 

Așa după cum bine se știe, recrutarea 
militară nu se bazează pe venituri/salariu 
ca prim și ultim argument, având în vedere 
că accesul în carieră se face numai de la 
baza ierarhiei, începând cu primul grad și, 
în consecinţă, cu primul nivel de salarizare. 
Recunoaștem sau nu, imaginea și reputaţia 
instituţiei sunt punctul de sprijin în atragerea 
candidaţilor. Aceasta înseamnă că recrutarea 
militară se poate orienta pe trei direcţii cheie 
în transmiterea mesajelor către potenţialii 
candidaţi:
v Instituţia militară în sine, perenitatea 

și stabilitatea sa
Acest gen de mesaje presupune ca 

recrutorul să cunoască foarte bine instituţia 
militară – rolul său de-a lungul istoriei, 
misiunea sa fundamentală, apartenenţa la 
valorile și standardele NATO și ale Uniunii 
Europene, rolul ce decurge din statutul ţării 
noastre de membră a acestor organizaţii, 
organizarea Armatei României, specificul și 
principalele caracteristici ale categoriilor de 
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forţe. Candidaţii trebuie să aibă certitudinea 
că vor face parte dintr-o instituţie puternică, 
bine organizată, cu viitor sigur, care să le 
insufle sentimentul de mândrie. 
v Potenţialul de creștere, de dezvoltare 

a carierei în cadrul Armatei
Candidaţii trebuie să știe că, din 

momentul intrării în armată, 
practic va începe ascensiunea 
lor în carieră, pentru că vor ști 
exact care sunt pașii pe care 
trebuie să-i parcurgă pentru 
a urca pe următoarea treaptă 
a ierarhiei militare, în funcţie 
de cunoștinţele și experienţa 
acumulată. Doar de ei înșiși va 
depinde cât de departe vor ajunge. 
Posibilitatea planificării evoluţiei în carieră 
este o oportunitate pe care foarte puţini 
angajatori o pot oferi.
v Experienţa care se poate câștiga 

lucrând în armată
Nu trebuie neglijat argumentul experienţei 

pe care candidaţii o vor dobândi în armată. Nu 
numai că nu vor avea o profesie monotonă, 
dar experienţa de viaţă și profesională le va 
fi utilă atât pentru dezvoltarea personală, cât 
și pentru valorificarea pe piaţa muncii, după 
părăsirea sistemului militar.

În activitatea de recrutare este foarte 
importantă cunoașterea identității instituţiei, 
dar mai ales, ca recrutorul să poată vorbi 
despre ea simplu și convingător. Toată lumea 
știe cu ce se ocupă Armata României, însă 
puţini știu, cu adevărat, cât de diverse sunt 
activităţile și ocupaţiile specifice acestei 
instituţii, de exemplu. 

Cel puţin la fel de importantă este 
cunoașterea felului în care este percepută 
Armata în comunitatea locală, de către tineri, 
mai ales. În felul acesta poate fi modelat și 
nuanţat mesajul, discursul, poate fi explicat 
mai bine ceea ce este greșit înţeles sau poate fi 
adus în atenţie ceea ce nu este bine cunoscut, 
dar este definitoriu pentru organizaţia mili-
tară, pot fi combătute prejudecăţi izvorâte 
din eventuale experienţe neplăcute, sau 
așteptări nerealiste, care mai târziu vor 
provoca dezamăgiri.

Este important ca mesajul brandului să 
fie transmis sub toate formele și aspectele 
posibile. Comunicarea vizuală, faţă de cea 
auditivă, este pentru majoritatea oamenilor 
mult mai responsivă, motiv pentru care 
ea este utilizată cu o frecvenţă mai mare în 

completarea mesajului verbal și are un impact 
mai puternic. Din această perspectivă brandul 
trebuie să fie caracterizat de o identitate 
vizuală. 

Un sistem de elemente precum: logo 
cu design prin culori, text, simbol, slogan, 

îmbrăcăminte (uniforme), documente 
per sonalizate (agende, mape, 

pixuri, foi cu antet), newsletter, 
vehicule, clădiri și alte elemente 
vizuale care au ca rol principal 
recunoașterea unei organizaţii 
sau a unui brand și reprezintă 
totodată o parte esenţială 

a strategiei de comunicare. 
Identitatea vizuală poate transmite 

foarte multe într-un timp foarte scurt, 
motiv pentru care trebuie să îi fie acordată 
atenţie maximă. 

Aplicată corect, identitatea vizuală este 
cea care poziţionează pe piaţă o organizaţie 
sau un brand și îl diferenţiază de altele, 
câștigă credibilitatea publicului, exprimă 
seriozitate și reușește să rămână în mintea 
consumatorului. 

Un logo bine realizat, original, va pătrunde 
în memoria publicului și, fiind recunoscut, 
devine familiar și asociat imediat cu Armata, 
va inspira încredere ori de câte ori va apărea 
pe un produs de promovare a profesiei 
militare.

Pentru a-și atinge scopul, logo-ul recrutării 
trebuie să conţină, obligatoriu, nu doar 
desenul în sine, ci și cuvinte, dar nu iniţiale.

Logo-ul nu trebuie să fie prea non-
conformist, dar să atragă atenţia, să fie 
memorabil și să fie utilizat o perioadă cât mai 
îndelungată de timp. 

Alături de logo, prin mesajul pe care îl 
concentrează, sloganul poate sluji foarte bine 
obiectivelor promovării profesiei militare, 
în special celor care vizează asigurarea unui 
număr suficient de candidaţi apţi și motivaţi 
pentru cariera militară.

Pentru aceasta, sloganul trebuie să fie 
memorabil, să încorporeze/sugereze o carac-
teristică sau cuvânt - cheie pentru marcă, 
să poată fi utilizat foarte ușor în campaniile 
de promovare, pe orice suport, să fie clar, 
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3 https://www.military.com/dodbuzz/2018/11/02/heres-when- 
army-might-unveil-slogan-replace-army-strong.html

credibil, să inducă sentimente pozitive și, nu 
în ultimul rând, să fie original.  

Sloganul poate fi folosit și independent de 
un produs promoţional sau altul, și nu trebuie 
să fie confundat cu titlul (headline) sau cu 
propoziţia de final a mesajului publicitar.

Recapitulând, putem spune că un slogan 
trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
să fie memorabil, să reamintească numele 
brandului, să includă un avantaj/beneficiu 
sau calitate cheie, să diferențieze brandul, să 
stârnească sentimente pozitive față de brand, 
să reflecte personalitatea brandului, să fie 
strategic, să poată fi utilizat în campaniile de 
promovare, să fie competitiv, original, simplu, 
clar, credibil și să ajute brandul.  

Iată câteva exemple dintre multele 
posibile sloganuri care au fost analizate în 
anul 2015, atunci când a fost ales actualul 
slogan al recrutării în Armata României:

1. ARMATA - UN STIL DE VIAŢĂ!
2. FORŢĂ ŞI PROFESIONALISM!
3. COMANDĂ-ŢI VIITORUL!
4. MAI MULT DECÂT CREZI!
5. ÎNCEARCĂ ALTCEVA. ÎNCEARCĂ ARMATA!
6. ŢINE PASUL!
7. PENTRU CEI CARE VOR MAI MULT!
8. DEPĂŞEŞTE-ŢI LIMITELE!
9. ŢINTEŞTE SUS, FII CEL MAI BUN!
10. EXPLOREAZĂ, ACŢIONEAZĂ, 

ANGAJEAZĂ-TE!
11. ÎMPREUNĂ, MAI BUNI! 
12. E TIMPUL PROFESIONIŞTILOR!
În cele din urmă, cele mai multe voturi ale 

specialiștilor în comunicare și recrutare, care 
au fost implicați în procesul de „(re)branduire” 
a recrutării militare, s-au îndreptat tot spre 
vechiul slogan, utilizat între 2002 și 2006, 
„ŢINTEŞTE SUS, FII CEL MAI BUN!”

În mod corespunzător, alegerea logo-
ului s-a bazat pe un număr considerabil de 
reprezentări grafice, „câștigătoarea” fiind o 
variantă îmbunătățită a logo-ului utilizat în 
aceeași perioadă.

Atât sloganul, cât și logo-ul sunt marcă 
înregistrată, proprietatea Ministerului Apă-
rării Naționale.

Pentru un efect maxim, sloganul va însoţi, 
întotdeauna, logo-ul, dar ambele elemente 
pot fi folosite și separat, într-o gamă mai largă 
de contexte, inclusiv în spoturile și anunţurile 
difuzate la radio. Ambele vor fi tipărite/
imprimate pe toate produsele promoţionale 

difuzate, pentru a fi identificate, prin 
simpla apariţie, cu ARMATA ROMÂNIEI și cu 
recrutarea personalului militar.

Sloganul poate fi schimbat atunci când 
se consideră că nu mai transmite mesajul 
adecvat, dar pentru că este un element care 
conferă identitate, este recomandabil să fie 
utilizat o perioadă mai îndelungată.

Iată cum au evoluat sloganurile recrutării 
în U.S.Army:

 - I want you for US Army (foarte popular 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial);

 - Look Sharp, Go Army  (1950-1971);
 - Today’s Army Wants to Join You 

(1971-1980);
 - Be All You Can Be (1980-2001);
 - Army of One (2001-2006);
 - Army strong (2006-până în prezent).

Pe cât de longeviv a fost  ”Be All You Can 
Be”, pe atât de repede a fost înlocuit  ”Army 
of One„ - un slogan destul de controversat, 
criticat în presă, în primul rând pentru că 
părea destul de greu de înțeles.

Încă din vara acestui an, oficiali de rang 
înalt ai U.S. Army au anunțat că armata ar 
putea să vină cu un nou slogan, care să fie la 
fel de puternic cum a fost  „Be All You Can Be” 
la sfârșitul secolului al XX-lea, un nou slogan 
conceput pentru a atrage tinerii cu vârste 
între 18 și 24 de ani, spre armată3.
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Însă sloganul se lasă așteptat și, probabil, 
va mai dura ceva până când va fi dezvăluit, 
pentru că atât felul în care va suna, cât și felul 
în care va fi lansat, vor fi  foarte importante, 
decisive chiar, pentru impactul/efectul 
acestuia.

Un lucru care merită remarcat este acela 
că a fost conștientizat faptul că audiența 
țintă a noului slogan ar putea fi motivată de 
un mesaj care să nu fie considerat cel mai 
potrivit de către militari.

Acest lucru ar putea fi valabil și în cazul 
nostru, pentru că, fără îndoială, există o deo-
sebire de percepție între cei „dinăuntru” și 
cei „dinafară”, între publicul tânăr din mediul 
civil și militarii de carieră. În final, mesajul nu  
li se adresează celor din urmă, așadar con-
tează numai impactul asupra publicului țintă.

Brandul are un rol vital în câștigarea 
respectului publicului, pentru că brandul 
înseamnă promisiune. De exemplu, actuala 
marcă a recrutării sugerează ideea de carieră, 
de evoluție, faptul că cei ce se alătură armatei 
fac parte dintre cei buni, dintre cei mai buni 
din generația lor.

Însă pentru atragerea persoanelor care 
aspiră să lucreze în armată, pentru atragerea 

de talente, nu este suficientă doar o marcă 
inspirată. Trebuie să lucrăm foarte mult, 
susținut, prin împărtășirea constantă a celor 
mai bune practici, a culturii, a perspectivelor 
de evoluție personală și profesională, prin 
toate canalele posibile de comunicare. Numai 
prin acest efort serios și constant, se pot 
construi încrederea, loialitatea și respectul.

Ar fi o mare greșeală să ne bazăm doar 
pe foarte buna reputație a armatei. S-a 
dovedit (inclusiv prin cercetările sociologice 
realizate de armată, în ultimii 20 de ani), că 
ARMATA este un brand, iar profesia militară, 
un alt brand, chiar dacă se hrănește din 
notorietatea primului. Toată lumea iubește 
și respectă instituția militară, ceea ce 
simbolizează ea, dar nu toată lumea și-ar dori 
să îmbrățișeze profesia militară, deși este o 
profesie respectată de cea mai mare parte a 
populației.

Fiecare militar poate și trebuie să pună 
umărul la construirea încrederii publicului în 
armată, în calitatea umană și profesională a 
militarilor, în unicitatea și soliditatea oricărei 
mărci care aparține armatei. Iar recrutarea 
trebuie să devină o marcă de încredere, la fel 
de respectată ca Armata României. 
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RETENŢIA PERSONALULUI – 
O PROBLEMĂ SOCIALĂ
Colonel Cătălin SAMOILĂ* 
Funcţionar public Cristian PURICEL**

* Direcţia generală management resurse umane, șef oficiu
** Direcţia generală management resurse umane, consilier

1 Gheorghiță, Magda, Strategii pentru retenția angajaților şi redu
cerea fluctuației de personal, articol publicat la 10 martie 2016  
în ediția on-line a Revistei „Cariere” (https://revistacariere.ro)

O parte a curentelor conceptuale din 
trecut, dar și din prezent nu agreează termenul 
de „retenție a personalului” în cadrul unei 
organizații, pe care îl asociază mai degrabă cu 
limitarea unor drepturi (ex. de alegere a locului 
de muncă), însă majoritatea teoreticienilor și 
practicienilor înțeleg această sintagmă prin 
prisma liberului arbitru cu privire la decizia 
de a rămâne în organizație, bazată pe diverse 
argumente.

Ca atare, se discută despre retenție nu 
doar din punct de vedere statistic (calculul 
diferiților indicatori care, într-un fel sau altul 
arată eficiența utilizării resursei umane) cât 
mai ales din perspectiva identificării sau 
generării acelor argumente pentru care 
angajații  să-și dorească să rămână în cadrul 
organizației sau, cel puțin, să nu-și dorească să 
plece. Deși par doar feluri diferite de a expune 
aceeași problemă, cele două nuanțe pot fi 
foarte diferite în fond, iar distanța dintre ele 
depinde de motivația individuală.

Fără a intra în amănuntele teoriilor 
motivației, se impune amintit doar că aceasta 
îmbracă forme dintre cele mai diversificate, 
de la persoană la persoană, dar poate fi și o 
caracteristică a grupurilor umane. Este un 
prim argument, tehnic, pentru care retenția 
poate fi considerată o problemă socială, 
ținând cont de legătura sa indisolubilă cu 
motivația.

Un alt argument constă în recunoașterea 
unanimă a amplorii dobândite de fluctuația 
de personal (care se află în proporționalitate 
inversă cu retenția), în contextul diversificării 
vieții economice, ca urmare a dezvoltării 
tehnologice, dar și ca efect al globalizării. 
Unele studii mai pesimiste arată că „peste   
50% dintre oamenii recrutați într-o companie 

vor pleca în decurs de 2 ani de la recrutare” 
sau că „unul din patru nou-angajați vor pleca 
în mai puțin de 6 luni”, însă majoritatea 
cad de acord că este mult mai costisitoare 
înlocuirea unui angajat decât salariul 
acestuia1. Desigur că, la nivel de organizație, 
teoria managementului resurselor umane 
oferă posibile soluții de creștere a gradului de 
retenție a personalului, de la cele bazate pe 
compensații financiare sau materiale dintre 
cele mai diverse (autovehicul de serviciu, 
carburant, telefon, internet gratuit, tichete  
de masă, locuință de serviciu) până la metode 
de loializare care vizează vârful piramidei 
Maslow (încredere, apreciere, prețuire, pro-
movare), fără a omite pârghiile de reducere a 
stresului cauzat de surmenaj, dat fiind faptul 
că atribuțiile angajaților plecați sunt preluate 
de cei rămași, care trebuie să muncescă  
mai mult.

Strategiile de retenție bazate pe compen-
sații sau beneficii par mult mai facil de 
aplicat în sectorul privat, unde nu se impun 
alte restricții decât cadrul normativ general 
de reglementare a raporturilor de muncă 
și, bineînțeles, posibilitățile financiare ale 
companiilor, raportate la propriile criterii de 
profitabilitate sau avantaj competițional.

În sectorul de stat, care funcționează 
utilizând bani publici, este evident că astfel 
de strategii nu pot fi aplicate discreționar, 
ci pe baza unor mecanisme prestabilite, 
normate și, ca atare birocratice,  a căror 
schimbare este anevoioasă și îndelungată 
(de exemplu, acordarea de premii, prime, 
stimulente etc. în condițiile normelor de 
reglementare a salarizării personalului plătit 
din fonduri publice din Romnânia în ultimii 
8 ani).

Fluctuația de personal – și dificultățile 
în ceea ce privește retenția acestuia –  
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2 Grafic realizat pe baza mediilor trimestriale aproximate (din 
rațiuni de protecție a informațiilor)
3 Colectiv, Migrația internațională a României, studiu realizat în 
anul 2014 (www.insse.ro) 

4 Date provizorii preluate din comunicatele anuale ale 
Instuitutului Național de Statistică (www.insse.ro)
5 Melenciuc, Sorin, articol publicat la 12 octombrie 2018 în 
Business Review (http://business-review.eu) 

nu ocolesc organizația militară. În acest caz 
cotele fluctuației de personal sunt la rândul 
lor oscilante în raport de condițiile social-
economice de la nivel național, dar mai ales 
în funcție de modificările legislative. De 
exemplu, un factor care a influențat puternic 
scăderea drastică a ratei de retenție la nivelul 
armatei în ultimii ani a fost reprezentat de 
condițiile de pensionare mai avantajoase în 
comparație cu perspectivele de majorare a 
veniturilor din poziția „activ”. Potrivit datelor 
statistice (fig. 1), fenomenul ieșirilor masive 
prin trecere în rezervă a cadrelor militare cu 
drept de pensie a cunoscut un vârf în anul 
2016, după care s-a atenuat, comparativ cu 
numărul trecerilor în rezervă prin demisie, 
care rămâne relativ constant pe termen 
mediu.

În aceeași ordine de idei, se înregistrează o 
scădere considerabilă a demisiilor soldaților 
și gradaților profesioniști, ca urmare a 
ameliorării situației salariale prin creșterile 
succesive ale nivelului salariului minim pe 
economie din ultimii ani; această măsură are 
și efecte mai puțin dorite, cel puțin în cazul 
organizației militare, dar care ar putea face 
obiectul unei discuții separate.

Dincolo însă de problemele organizațiilor, 
realitatea cotidiană arată că retenția perso-
nalului a devenit o chestiune de ordin social. 
Exemplele vizibile la tot pasul sunt mai mult 
decât elocvente. Ca fenomen cu care se 
confruntă România, emigrația are efecte de 
masă, dar și individuale. Este foarte posibil ca 
mulți dintre cititori să aibă cunoscuți plecați 
peste hotare.

Fig. 1 – Evoluția trecerii cadrelor militare în rezervă 
cu drept de pensie (albastru) şi prin demisie (roşu) 

în perioada 2012  20182

Informațiile oferite de Institutul Național 
de Statistică și studiile realizate pe marginea 
acestora3 arată că „pe parcursul perioadei 
1989 – 2012 populația stabilă a României 
s-a redus cu peste 3,1 milioane de locuitori”, 
iar „mai mult de 77% din sporul negativ al 
populației rezidente din această perioadă a 
fost determinat de emigrație”. Din calculul 
aritmetic simplu rezultă că, în perioada de 
referință, au emigrat aproape 2,4 milioane 
de locuitori. Aceleași date indică faptul că 
fenomenul a evoluat și mai dezinvolt, adică 
în ultimii 4 ani s-a înregistrat creșterea 
numărului de emigranți (fig. 2).

Anul Emigranți Diferențe
(an curent - an anterior)

2014 184.603 -

2015 187.466 2.863

2016 209.456 21.990

2017 219.327 9.871

Fig. 2 – Emigrația temporară de lungă durată  
în perioada 2014  20174

Ceea ce atrage atenția este creșterea 
semnificativă a emigrației înregistrată în  
2016 față de anul precedent, ceea ce poate 
conduce la concluzia că situația economico-
socială la nivel național nu tinde spre ame-
liorare, ci dimpotrivă. Deși la cote diminuate 
consistent, trendul ascendent al emigrației se 
menține și în anul următor, în pofida indicilor 
pozitivi ai creșterii economice estimați și mai 
ales a politicilor de stimulare adoptate prin 
noul sistem de salarizare a personalului plătit 
din fonduri publice (Legea nr. 153/2017), prin 
care se prevăd creșteri salariale substanțiale 
în sănătate și educație. În ceea ce privește 
aceste domenii, Banca Mondială le consideră 
responsabile pentru scăderea Indexului 
Capitalului Uman (HCI) în România (0,60), 
care devine „mai mic decât al celorlalte 
state membre UE și chiar decât al unor țări 
precum Georgia (0,61), Muntenegru, Bosnia-
Herțegovina și Albania (0,62), Ucraina (0,65), 
Federația Rusă (0,73) sau Serbia (0,76)”5. 
Citatul de mai sus este o știre de presă și nu 
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poate fi exclusă posibilitatea să declanșeze 
controverse, așa cum un alt subiect pe 
tema emigrației românești (potrivit căruia 
era asemănată cu cea a Siriei, țară măcinată 
de conflicte armate) a stârnit discuții 
contradictorii. Dincolo însă de care parte 
se situează reprezentanții media, datele 
statistice arată cu suficientă evidență că 
problematica legată de retenția personalului 
se resimte pregnant la nivel de organizație, la 
nivel social (cu precădere în unele state, din 
care face parte, din nefericire, şi România) şi 
chiar la nivel global.

Probabil că o astfel de concluzie nu 
(mai) necesită argumentare. Mult mai 
importantă decât constatarea unei stări 
de fapt (sau identificarea problemei) este 
găsirea de soluții care să conducă cel puțin 
la diminuarea efectelor precarității retenției 
personalului. În ceea ce privește nivelul mai 
amplu, social, o astfel de abordare simplă 

nu este nici pe departe suficientă pentru 
adoptarea de strategii în spiritul îndeplinirii 
acestui deziderat. Deciziile politice, prezente 
și viitoare, își vor face simțite efectele.

La nivelul organizației militare, atragerea 
și menținerea resursei umane, după 
principiul „omului potrivit la locul potrivit”, 
rămâne o necesitate permanentă nu prin 
ea însăși, ci este o condiție fundamentală 
a succesului îndeplinirii misiunilor și 
obiectivelor armatei. Motivarea personalului 
și, implicit, creșterea gradului de retenție 
sunt, la rândul lor, premise ale unui răspuns 
adecvat față de această necesitate, iar 
provocarea se adresează atât liderilor de la 
orice nivel, cât și structurilor de gestiune a 
resurselor umane, care au menirea să acorde 
sprijinul de care este nevoie în identificarea 
problemelor și să propună decidenților 
soluțiile pentru rezolvarea acestora, 
indiferent că se manifestă la nivel individual 
sau strategic. 
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Succesul unei instituții este determinat 
atât de calitatea resurselor umane, cât și 
de procedurile prin care se face atragerea 
și menținerea celor mai potrivite persoane 
care să realizeze cele mai dificile sarcini cu 
același entuziazm cu care le realizează pe 
cele ușoare.

Asigurarea cu resurse umane presupune 
analiza interferenţelor dintre recrutare 
și mixul de marketing în acest domeniu. 
Principalele componente ale mixului la care 
poate apela instituţia sunt candidatul, oferta, 
promovarea ofertei (denumită în continuare 
promovare) şi selecţia.

Aceste componente reprezintă mijloace 
pe care instituţia le poate utiliza în mod 
profitabil pentru îndeplinirea obiectivelor 
sale, în funcţie de caracteristicile micro-
mediului și macromediului în care 
acţi onează.

Complexitatea relaţiilor dintre recrutare 
și componentele mixului de marketing este 
amplificată de inter-relaţiile dintre com-
ponentele respective. Mixul de marketing 
pune accentul pe asocierea elementelor 
sale structurale, pe efectul multiplicator al 
armoniei dintre componente.

În practică, se constată existenţa unor 
grade diferite de interacţiune între com-
ponentele mixului. Alternativele posibile 
sunt următoarele:

♦ concordanță (compatibilitate). Acest 
grad de interacţiune constă în corespondenţa 
logică și utilă dintre două sau mai multe 
elemente ale mixului de marketing. De 
exemplu, pentru instituţia militară, oferta 
educaţională pentru învăţământul superior 
militar nu se adresează persoanelor care 
nu au reușit promovarea examenului de 
bacalaureat;

♦ integrare. Pe o treaptă superioară, se 
situează interacţiunea activă și armonioasă 

RELAŢIILE DINTRE RECRUTARE  
ŞI MARKETING
Colonel Viorel-Rareș DINU*

* Direcția generală management resurse umane, șef serviciu

între elementele mixului. Publicitatea 
in tensă, de pildă, este asociată cu un nivel 
înalt al cerinţelor, deoarece marja mare face 
posibile cheltuielile de promovare. Totodată, 
costurile mari sunt justificate de imaginea 
creată prin publicitate, de diferenţierea 
mărcii proprii în raport cu concurenţa. De 
asemenea, publicitatea intensă poate scoate 
în evidenţă și punctele slabe ale instituţiei. 

♦ sprijin tip „pârghie”. Cea mai sofisticată 
formă de interacţiune este specifică  
situaţiilor în care fiecare componentă este 
astfel utilizată încât să sprijine întregul mix 
de marketing. De exemplu, pentru ofertă 
este necesară cunoașterea reprezentării 
matematice a relaţiei dintre cheltuielile 
publicitare și tipul, respectiv numărul de 
posturi supuse ofertei. Pe baza acestei 
reprezentări, marketerii pot stabili nivelul, 
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tipul și momentul necesar al acţiunilor în 
publicitate a cărui depășire nu conduce 
neapărat la creșterea suplimentară a 
numărului de candidaţi.

Componentele mixului de marketing nu 
interacţionează numai între ele, ci și cu alte 
variabile, cum ar fi: finanţarea activităţilor 
de promovare și recrutare, pregătirea 
recrutorilor etc.

Relaţiile dintre recrutare  
şi ofertă

Intercondiţionarea dintre ofertă și 
recrutare se rezumă aparent la proiectarea 
procesului de recrutare în funcţie de tipul 
produselor oferite de instituţie. 

Particularităţile ofertei influenţează, 
de pildă, tipul mijloacelor folosite, durata, 
criteriile de recrutare și selecţie etc. 

De asemenea, caracteristicile ofertei 
indică modul în care se va realiza ulterior 
selecţia și celelalte nevoi de pregătire a 
candidaţilor recrutaţi.

Principalele aspecte ale relaţiei dintre 
recrutare și ofertă se referă la:

♦ implicarea beneficiarilor (microstruc
turilor instituţiei) în proiectarea ofertei. Într-o 
instituţie mare, în care recrutarea este 
continuă, pentru fiecare variantă de ofertă, 
beneficiarii pot furniza informaţii cu privire 
la nevoile de asigurare cu resurse umane, 
detaliate pe priorități, precum și cerinţele 
profesionale ale posturilor.

♦ menţinerea calităţii ofertei. După ce 
oferta a fost lansată (promovată), recrutorii 
trebuie să asigure păstrarea caracteristicilor 
sale, pe tot parcursul procesului, până la 
semnarea contractului de muncă.

♦ intervalul de timp dintre momentul 
recrutării și al semnării primului contract. Este 
necesară considerarea intervalului de timp 
de la întocmirea dosarului de candidat până 
în momentul în care persoana a devenit 
angajat al instituţiei și primește salariu. Acest 
interval este indicat a fi cât mai mic pentru 
a nu scădea interesul candidatului pentru 
instituţie.

Relaţiile dintre recrutare  
şi candidat

Recrutarea candidaţilor se poate face din 
surse interne, adică din personalul existent 
sau din surse externe. Decizia referitoare la 

sursele de candidaţi trebuie luată timpuriu 
în procesul de recrutare. Cu toată prioritatea 
acordată surselor interne de recrutare, 
trebuie avut în vedere faptul că o politică 
exclusivă sau chiar predominantă de 
recrutare din interiorul instituţiei poate avea 
și dezavantaje.

De asemenea, instituţiile trebuie să 
acorde o atenţie deosebită condiţiilor oferite 
viitorilor angajați, deoarece candidaţii 
selecţionează, la rândul lor, profesii/locuri 
de muncă. Personalul nu se atrage numai 
cu un salariu mare. Sunt și alte metode de 
motivare care trebuie luate în considerare, în 
afară de răsplata bănească, și care pot aduce 
o cantitate și calitate suficientă de candidaţi.

Relaţiile dintre recrutare și promovare
O altă componentă a mixului de 

marketing, care presupune colaborarea 
recrutorilor și marketerilor, este promovarea. 
Relaţiile de colaborare trebuie să aibă un 
caracter permanent, pe parcursul procesului.

La prima vedere, recrutarea și promovarea 
sunt două arii complet diferite ale activităţii 
instituţiei. În timp ce una include, printre 
altele, întocmirea dosarului de candidat și 
verificarea îndeplinirii cerinţelor postului, 
cealaltă vizează obiective cognitive, afective 
și comportamentale la nivelul candidaţilor 
actuali și potenţiali, stimularea cererii, 
crearea și dezvoltarea imaginii instituţiei și 
a ofertei. În etapele de recrutare, precum și 
premergătoare acestora, componenta cea 
mai importantă a mixului de marketing este 
promovarea. 

Caracteristicile competitive ale ofertei 
nu sunt, de regulă, suficiente pentru a 
cuceri rapid o cotă de piaţă importantă. 
Este necesară susţinerea promoţională a 
ofertei, pentru a genera notorietatea și 
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imaginea dorită, în rândul potenţialilor 
candidaţi, pentru a stimula participarea la 
procesul de recrutare și selecţie. Instituţiile 
care se limitează la recunoașterea priorităţii 
promovării se pot confrunta însă cu riscul 
unor pierderi semnificative în rândul 
candidaţilor și chiar cu eșecul noii oferte. 
Motivul îl constituie dezinteresul faţă de 
sistemul de recrutare și selecţie, precum și 
faţă de celelalte componente principale ale 
mixului de marketing.

Investiţia într-o campanie de promovare 
a noii oferte nu este garanţia succesului, în 
condiţiile în care instituţia nu este capabilă 
să asigure un proces de recrutare și selecţie 
adecvat, bazat pe principii de: simplitate, 
unicitate, transparenţă, egalitate de șanse 
etc. De asemenea, pregătirea și experienţa 
personalului care interacționează cu 
potenţialii candidaţi are un rol important în 
crearea și menţinerea unei imagini pozitive 
a instituţiei. În plus, cererea generată de 
instituţie va fi valorificată de concurenţă.

Relaţiile dintre recrutare şi selecţie
Alături de candidat, ofertă și promovare, 

selecţia este o componentă principală a 
mixului de marketing. Odată ce se dispune 
de oferta de candidaţi obținută în urma 
procesului de recrutare, instituţia efectuează 
selecţia acestora prin alegerea, potrivit 
anumitor criterii,  acelora care corespund 
cel mai bine cerințelor pentru care s-a făcut 
recrutarea.

Instituţiile, în general, sunt preocupate în a 
realiza o selecție cât mai bună a personalului, 
pentru că această activitate poate deveni 
foarte costisitoare în momentul în care sunt 
angajate persoane care, se dovedesc a fi 
necorespunzătoare în raport cu cerințele 
postului.

Selecţia impune o analiză obiectivă a 
concordanței dintre caracteristicile pro-
fesionale ale unui post și posibilitățile fizice, 
psihice și informaționale pe care le prezintă 
candidaţii. Totodată, aceasta este proiectată 
pe baza diversităţii ofertei și distribuţiei 
candidaţilor.

De asemenea, o relație certă între 
re crutare și selecţie este cea de succesiune, 
selecţia urmând ca o continuare firească a 
celei dintâi. 

În aceste condiții, se poate susţine că 
recrutarea nu garantează că cei mai buni 
candidaţi vor fi selectaţi, totuşi ea asigură 
candidaţi de unde se pot selecta cei mai buni 
angajaţi.

Capacitatea instituţiei de a avea un număr 
cât mai mare de candidaţi eligibili este 
dependentă de funcţionalitatea sistemului 
de recrutare și selecţie.

Se poate spune că, îmbunătăţirea 
cooperării dintre recrutare și marketing 
nu este condiţionată de o restructurare 
organizatorică. Armonizarea dintre recrutare 
și marketing este facilitată și de progresele 
din domeniul tehnologiei informaţiei, de 
posibilitatea specialiștilor din diferitele arii 
funcţionale de a utiliza în comun sistemul 
informaţional al instituţiei. Dezvoltarea 
cooperării nu este însă de durată atât timp 
cât managerii recrutării și managerii de 
marketing nu au o viziune strategică asupra 
propriei activităţi.

În concluzie, obiectivele şi direcţiile de 
acţiune pentru asigurarea cu resurse umane 
sunt indisolubil legate de cele de recrutare 
și marketing sub aspectul satisfacerii 
necesităţilor și așteptărilor instituţiei.
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Odată cu apariţia armatelor profesioniste 
au început să se atenueze și diferenţele 
dintre recrutarea militară și cea civilă, atât 
în privinţa metodelor și mijloacelor folosite 
pentru abordarea și atra-
gerea candidaţilor, cât și 
a felului în care recrutarea 
militară este privită de 
publicul larg. Şi cum 
schimbarea autentică vine, 
întotdeauna, din interior, 
odată cu noile mesaje 
transmise publicului, cu 
noile criterii și metode de 
selecționare a candidaților 
la profesia militară, s-a 
produs  și o  schimbare în ceea ce privește 
profilul recrutorului, adică al militarului 
care, prin abilitățile sale și exemplul propriu, 
trebuie să găsească și să convingă tot 
mai multe (și tot mai greu!) persoane să 
îmbrățișeze cariera militară.

1. Cum s-a ajuns aici 
Încă de la începutul schimbărilor produse 

în armata română de redefinirea sistemului 
de recrutare și selecție, în anii 1998-1999, și 
de apariția „magazinelor de cariere”, adică 
a birourilor informare-recrutare (structuri 
separate și complet diferite de birourile 
recrutare-încorporare din centrele militare) a 
apărut și necesitatea găsirii unor „agenți de 
vânzări” destoinici, capabili să atragă cât mai 
mulți candidați cu potențial. Bineînțeles că 
această abordare le-a părut multora nu doar 
surprinzătoare, ci și prea mercantilă pentru 
armata noastră. Unii erau de părere că Direcția 
management resurse umane „a pus profesia 
militară pe tarabă”, deși alte armate aveau, 
deja, o tradiție în marketingul recrutării.

ARMATĂ DINAMICĂ ŞI PROFESIONISTĂ 
CAUTĂ RECRUTORI CREATIVI  
ŞI PERSEVERENŢI 
Funcţionar public Valentina AGULESCU*

* Direcția generală management resurse umane, șef birou

A existat și un moment critic, în care 
implementarea noii concepții ar fi trebuit să 
fie stopată, iar ceea ce se realizase până atunci 
într-un anumit număr de județe să constituie 
un „proiect pilot”, concluziile urmând a fi 

trase ulterior. Din fericire, nu 
s-a întâmplat așa, „capcana” 
a fost evitată, iar anul acesta 
se împlinesc 20 de ani de la 
apariția primei concepții a 
sistemului de promovare a 
profesiei militare, recrutare 
și selecție, în condițiile în 
care organizarea, chiar și 
denumirea structurilor de 
exe cuție teritoriale, precum 
și principiile de funcționare 

a acestora au rămas aceleași, până azi.
Era încă perioada serviciului militar 

obligatoriu, în care începeam să ne gândim 
tot mai mult la apropiata profesionalizare a 
armatei și la felul în care ne putem pregăti 
pentru recrutarea pe bază de voluntariat, 
astfel încât trecerea să fie cât mai ușoară cu 
putință. Şi chiar a fost, pentru că a existat 
o viziune și tenacitatea de a o transpune în 
realitate! 

Așadar, în perioada 1999-2000, una 
dintre priorități a fost încadrarea structurilor 
județene de informare-recrutare cu personal 
militar. Cei interesați de acele funcții erau 
selecționați în urma unor interviuri care 
includeau, pe lângă întrebările clasice, jocuri 
de rol. Principalele cerințe erau următoarele: 
capacitate de comunicare, negociere, și rela-
ționare, adaptare rapidă la diverse situaţii, 
abilitatea de a interacționa cu mediul civil, 
în special cu tinerii, disponibilitate pentru 
munca de teren, capacitate de organizare 
și, pe cât posibil, studii de licență/masterat/
postuniversitare în domeniul socio-uman 
sau marketing (de preferință). Entuziasmul 
de a lucra într-un sistem/domeniu, să-i 
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spunem nou sau inedit pentru armata 
noastră, era subînțeles. 

Nu aș fi un „cronicar” corect față de cei 
care au desfășurat munca de pionierat în 
domeniul recrutării bazate pe principiile 
marketingului, dacă nu aș aminti că și-au  
început activitatea cu amenajarea și dotarea 
sediului (de multe ori prin contribuții 
personale) și construirea relațiilor de bună 
colaborare cu toate structurile militare și 
civile din județ care puteau sprijini bunul 
mers al recrutării candidaților pentru 
instituțiile de învățământ militar. 

2. Unde ne aflăm
Recrutarea a devenit, în zilele noastre, o 

adevărată industrie dinamică și extrem de 
competitivă, care oferă o carieră interesantă 
oamenilor potriviţi. Însă nu este deloc ușor 
să lucrezi în acest domeniu.

Mediul în care se desfăşoară recrutarea 
oferă numeroase provocări prin diversitatea 
şi imprevizibilitatea sa. Atât pretenţiile şi 
aşteptările organizaţiilor, fie ele militare sau 
civile, cât şi cele ale potenţialilor candidaţi 
sunt din ce în ce mai numeroase şi mai 
nuanţate.

Recrutarea este o relaţie de parteneriat 
în trei: instituţia pentru care se recrutează, 
candidatul și recrutorul, cel din urmă fiind 
și cel care trebuie să păstreze echilibrul în 
această relaţie și să ţină cont de interesele 
fiecăreia dintre celelalte două părţi, 
armonizându-le.

Capacitatea armatelor de a atrage 
personal este pusă la încercare din cauza 
scăderii bazinului de recrutare, competiţiei 
crescânde și a diversificării și rafinării 
ofertelor profesionale și educaţionale. La 
acestea se adaugă și tendinţa tinerilor de 

a se îndepărta de stilul de viaţă cazon, 
schimbarea atitudinii faţă de instituţii și 
autoritate, precum și perimarea sensului 
unor valori civice și patriotice.

Chiar dacă recrutarea militară are 
anumite particularităţi care o deosebesc 
de  recrutarea civilă, în esenţă este vorba 
tot despre atragere și convingere, despre 
furnizarea unei anumite cantităţi și calităţi, 
despre efort și competitivitate, despre bune 
practici și angajamentul faţă de valorile 
organizaţiei. 

Armata are o ofertă de angajare 
constantă, diversă și consistentă, ceea ce 
face ca recrutarea militară să ţintească 
segmente largi de populaţie și să acţioneze 
într-un mediu concurenţial și profesionist.

Un recrutor trebuie să interacţioneze 
cu un public foarte divers și pentru fiecare 
categorie de public trebuie să găsească 
cea mai potrivită cale de comunicare și să-i 
„livreze” mesajul potrivit. Proactivitatea și 
comunicarea sunt două concepte care stau 
la baza activității recrutorului. 

Una dintre particularităţile recrutării mili-
tare este aceea că majoritatea potenţialilor 
candidaţi sunt tineri și foarte tineri – 
adolescenţi și chiar copii, tineri adulţi, mai 
puţin persoane aflate la vârsta deplinei 
maturităţi.

Tot mai mulţi sunt cei care se întreabă 
ce se întâmplă cu tinerii din ziua de azi, ce 
fel de valori îi ghidează în viaţă, dacă mai 
au un viitor. Profesori, sociologi, psihologi 
răspund, laolaltă, că există o criză a valorilor, 
iar acest lucru este evident nu numai în ceea 
ce-i privește pe tineri, ci și la nivelul întregii 
societăţi.

Din toate sondajele de opinie, studiile, 
conferinţele, dezbaterile mediatice din 
ultimii ani, din discuțiile de pe forumuri și 
rețelele de socializare, răzbate cam aceeași 
concluzie: educaţia nu reprezintă o prioritate 
pentru  mulți tineri, ei dorindu-și să câștige 
bani cât mai repede și cât mai mulţi.

Atunci când vorbim despre recrutarea 
militară, este evident că nu poţi fi un bun 
recrutor dacă nu-ţi plac tinerii, nu-i înţelegi și 
nu te simţi confortabil printre ei. Iar în marea 
lor majoritate, acești tineri sunt civili. Iată 
două aspecte care îl pot pune în dificultate și 
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care constituie o provocare pentru recrutorul 
militar.  

Încep să apară tot mai des, la noi ca și 
în alte armate profesionalizate, îngrijorări  
privitoare la scăderea atractivităţii profesiei 
militare şi la capacitatea sistemelor de recru-
tare de a aduce suficienţi recruţi/candidaţi 
pentru a acoperi necesarul de personal 
militar, în special pentru posturile tehnice. 
În încercarea de a ajunge cât mai rapid și 
direct la publicul țintă, mijloacele clasice de 
recrutare au fost completate cu cele oferite 
de spaţiului virtual, care permit pătrunderea 
în medii de recrutare mai greu, dacă nu 
chiar imposibil de atins prin contact direct 
recrutor – candidat (promovarea directă). 

Cu toate acestea, contactul nemijlocit cu 
potențialii candidați la profesia militară va 
continua să rămână necesar și nu va putea 
fi înlocuit decât parţial de contactul on-line, 
în primele faze ale recrutării. Consilierea, 
orientarea profesională, înscrierile propriu-
zise, întocmirea dosarelor de candidat se 
vor face „faţă-n faţă”, în timp ce informarea  
și atragerea candidaţilor pot beneficia cel 
mai mult de avantajele înaltei tehnologii.

3. Soldatul din linia întâi
Atunci când recrutorul promovează 

profesia militară, el se înfățișează ca rezultanta 
suprapunerii a trei imagini. În primul rând, 
este un reprezentant al instituţiei. În al doilea 
rând, este un exponent al profesiei pe care 
o prezintă. În al treilea rând, este purtătorul 
propriei imagini, care poate fi, prin ea însăși, 
un preţios instrument de promovare prin 
carismă, ţinută, atitudine, stil de comunicare, 
argumentaţie, conduită, reputaţie în cadrul 
comunităţii locale, prin profesionalismul pe 
care-l degajă.

Ca orice profesie și cea de recrutor 
presupune existenţa, pe de o parte, a 

unor calităţi personale și aptitudini, iar pe 
de alta, a unor cunoștinţe și deprinderi 
specifice, doar că, în acest caz, primele au o 
pondere hotărâtoare în atingerea succesului 
profesional, a unei înalte performanţe.  

Ceea ce se așteaptă de la un recrutor 
este tocmai capacitatea de a-și folosi toate 
cunoștinţele și talentul, astfel încât să 
găsească și să furnizeze instituţiei pentru 
care lucrează, resursa umană necesară, cea 
mai bună posibil, potrivit cerinţelor stabilite, 
la un anumit moment.   

Astăzi, deși pare mai greu să găsești un 
loc de muncă decât să recrutezi personal, 
s-ar putea ca lucrurile să stea exact invers. Nu 
numai că pretenţiile angajatorilor sunt din ce 
în ce mai nuanţate și mai ridicate, dar ofertele 
sunt tot mai diverse, iar bazinul de recrutare 
tot mai redus. În mod corespunzător, 
recrutarea personalului a trecut de la nivelul 
„administrativ” (plasare de anunţuri, citire  
de curriculum vitae și, eventual, interviuri),  
la un nivel foarte competitiv, dinamic, pro-
activ, la care competenţele recrutorului sunt 
determinante în atigerea ţintei. 

În general, cam tot ceea ce se cere, în 
materie de competenţe, unui recrutor care 
lucrează pentru organizaţii civile, se cere și 
unui recrutor militar, poate și ceva în plus.

Particularitatea evidentă este aceea că 
recrutorul militar caută candidaţi pentru 
propria profesie, ceea ce poate constitui 
un uriaș avantaj, dar și un mare dezavantaj, 
deopotrivă, având în vedere implicarea sa 
afectivă, responsabilitatea mult mai mare, 
rolul său de interfaţă între mediile militar și 
civil, faptul că este perceput ca un model, 
dar și pericolul plafonării și de a se afla sub 
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influenţa propriilor experienţe, frustrări sau 
neîmpliniri.  

Recrutarea și selecţionarea numărului 
necesar de personal bine pregătit sunt 
vitale pentru buna funcţionare a Armatei.  
În acest proces complex, rolul recrutorului 
nu este deloc neglijabil, ba chiar este foarte 
important. Recrutorii sunt responsabili de 
numărul și, în bună parte și de calitatea 
candidaţilor care doresc să îmbrăţișeze 
cariera militară, indiferent de condiţiile 
existente și indiferent cât de vitrege ar fi 
acestea.

Iată că deja am identificat o calitate 
esenţială a recrutorului, și anume, adap-
tabilitatea. Recrutorul trebuie să găsească, 
întotdeauna, resursele interioare și solu-
ţiile cu ajutorul cărora să îndeplinească 
obiectivele individuale și colective. În plus, 
niciun candidat, instituţie de învăţământ, 
activitate sau situaţie nu seamănă una cu 
alta. Așadar, capacitatea de a te orienta și de 
a găsi rapid o soluţie pentru a duce la bun 
sfârșit o activitate sau de a obţine rezultatul 
dorit, este esenţială. Aceasta presupune 
o gândire creativă, imaginaţie, dar și 
iniţiativă. Bineînţeles, numai în condiţiile 
respectării normelor legale și etice.   

Şi dacă tot am vorbit de atingerea 
obiectivelor, trebuie să menţionăm, tot aici, 
tenacitatea sau perseverenţa, o calitate 
sine-qua-non, atâta timp cât recrutorul se 
poate confrunta, în munca de zi cu zi, dar și 
în incursiunile sale în mediile de recrutare, cu 
numeroase obstacole și situaţii neprevăzute, 
sau chiar cu eșecuri previzibile sau nu.

Capacitatea de a comunica oral și în 
scris, de a convinge și a motiva, dar și 
capacitatea de a asculta sunt alte  calităţi 
indispensabile unui recrutor de succes. Să 
vorbești clar, corect și la obiect, să comunici 
eficient, să fii la fel de convingător, atât într-o 
conversaţie în doi, faţă-n faţă, cât și vorbind 
în mijlocul unui auditoriu numeros, poate 
fi un talent sau rodul unei practici și a unor 
exerciţii asidue. Pe de altă parte, mulţi știu 
să vorbească, să întrebe, însă puţini știu să și 
asculte.

Am putea spune că recrutorul este un 
om cu... „relaţii”. Adică o persoană sociabilă,  
cu o bună capacitate de interrelaţionare.

Succesul în recrutare depinde, întot-
deauna, de talentul de a găsi oamenii 
potriviţi, fie că sunt potenţiali candidaţi, fie că 
sunt persoane utile, care pot ajuta procesul 
de recrutare sau pot deveni multiplicatori 
de informaţie în comunitatea lor. La fel de 
dificilă este și menţinerea acestor relaţii, nu 
numai construirea lor. De aceea, recrutorul 
ideal este dinamic, activ, implicat, gata 
oricând să recunoască o oportunitate pentru 
munca sa.  

Este greu de imaginat un recrutor 
panicat, inhibat sau în blocaj mental. Așa 
că spontaneitatea, prezenţa de spirit și 
încrederea în sine vor fi întotdeauna calităţi 
necesare și apreciate în această profesie. 

Am lăsat la urmă câteva însușiri foarte 
valoroase, cu care, probabil, ar fi trebuit 
să începem, pentru că ele ţin mai mult de 
valorile și principiile împărtășite de recrutor 
ca persoană, de educaţia și structura sa 
interioară, de calitatea sa umană. 
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Este vorba, în primul rând, de empatie, 
amabilitate, politeţe și disponibilitate. 
Aceste calităţi nu pot fi mimate, interlocu-
torul (candidatul) va simţi, cu siguranţă, 
eventuala lipsă de autenticitate în atitudine, 
sau faptul că recrutorul nu este dispus să 
„piardă” prea mult timp cu el, să-i înţeleagă 
sentimentele, îndoielile, dificultatea de a  
lua o hotărâre și nevoia de a avea un mentor, 
un îndrumător care să-l înţeleagă și să-i 
acorde asistenţă pe toată durata procesului 
de recrutare, poate și mai departe.  

În al doilea rând, trebuie subliniat că 
cinstea şi corectitudinea, respectul pentru 
adevăr sunt, de asemenea, calităţi foarte 
apreciate ale recrutorului, cu atât mai mult 
cu cât acesta asigură legătura permanentă 
a armatei cu mediul civil și reprezintă, 
în ochii potenţialilor candidaţi, modelul 
profesionistului militar, ducând, astfel, 
cultura și valorile armatei, dincolo de poarta 
unităţii militare.

Trebuie să spunem că recrutorii nu au, în 
general, o reputaţie de invidiat. În „folclorul” 
unor armate profesioniste, se spunea că 
a fi recrutor înseamnă și a fi un talentat... 
mincinos. De ce? Pentru că recrutorul, în 
goana sa de a atrage cât mai mulţi candidaţi, 
spre o profesie respectată, dar... mai puţin 
considerată ca „ideală”, de către tinerii de 
azi, încearcă să-și atingă ţintele cosmetizând 
realitatea și prezentând doar partea lumi-
noasă, frumoasă, a acestei profesii, trecând 
sub tăcere avatarurile vieţii de militar (așa- 
numita minciună prin omisiune) sau, mai 
rău, prezentând nerealist unele aspecte din 
viaţa de militar. Chiar dacă pe termen scurt 
se pot obţine efectele dorite, mai târziu 
aceste minciuni spuse cu bună știinţă se vor 
întoarce împotriva instituţiei. 

Trebuie reţinut, însă, că prezentarea într-o 
lumină favorabilă, evidenţierea aspectelor 
pozitive, nu este același lucru cu minciuna.

În general, poţi fi (un bun) recrutor dacă 
iubești profesia de militar, dacă îţi place să 
vorbești despre ea, dacă îţi plac tinerii, dacă 
ești ambiţios și responsabil, dacă poţi fi un 
jucător individual și de echipă, în același 
timp. 

Cele mai multe dintre calităţile enu-
merate mai sus sunt însușiri naturale, care 
pot fi dezvoltate, cultivate, dar care nu se 
pot dobândi prin învăţare. În schimb, buna 
pregătire profesională, stăpânirea artei 
comunicării eficiente sunt calităţi câștigate 
prin studiu și eforturi proprii. 

Cunoştinţele pe care le deţine 
recrutorul sunt esenţiale, pentru că acesta 
poate fi supus, oricând, celor mai diverse 
și neașteptate întrebări, atât din partea 
potenţialilor candidaţi, candidaţilor aflaţi 
în diferite faze ale procesului de recrutare, 
selecţie și admitere, părinţilor acestora, 
jurnaliștilor, profesorilor, șefilor ierarhici, 
altor persoane la sprijinul cărora se apelează. 

Așadar, ce trebuie să știe un recrutor ? 
În primul rând, trebuie să aibă cunoștinţe, 
deprinderi și experienţa cerute unui bun 
specialist în domeniul său, cu gradul militar 
pe care-l are și având funcţia pe care o ocupă, 
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pe scurt, să fie un bun profesionist militar. 
În plus, trebuie să fie un bun cunoscător 
al mediului militar, al armelor/serviciilor și 
specialităţilor militare, să fie la curent cu 
realizările armatei, cu toate informaţiile 
oficiale destinate spaţiului public (și la care, 
cu siguranţă, pot avea acces și civilii cu care 
interacţionează în activităţile sale).

Recrutorul este un specialist în resurse 
umane cu suficiente cunoștinţe de 
marketing, comunicare și relaţii publice. 
De asemenea, cunoștinţele din domeniul  
tehnicii vânzărilor îl vor ajuta să fie persuasiv, 
perseverent și un bun negociator.  

Nici cultura generală nu este de 
neglijat. Sunt utile cunoștinţe elementare 
de psihologie și/sau pedagogie, mai ales că 
orice recrutor are obligaţia de a-i consilia, 
îndruma și orienta pe tinerii candidaţi spre 
opţiunile potrivite pregătirii, aptitudinilor și 
personalităţii lor.  

Unui recrutor îi vor fi de folos orice alte 
cunoștinţe, din cât mai multe domenii, pentru 
că în munca sa interferează cu persoane, 
situaţii, medii sociale și profesionale foarte 
diverse. Cam multe calităţi și cunoștinţe,  
nu-i așa? De multe ori, este suficient ca 
recrutorul să aibă măcar jumătate dintre 
acestea, dar să fie un foarte bun cunoscător 
al mediului militar, cu alte cuvinte, în ter-  
meni mercantili, să cunoască foarte bine 
ceea ce vrea să „vândă”. 

Armata este un angajator serios și 
pretențios, care a reușit să intre în „luptă 
dreaptă” cu ceilalţi jucători de pe piaţa 
muncii. Iar în această bătălie generală pentru 
resursa umană, recrutorul este… soldatul 
nostru din linia întâi.

4. Recrutarea recrutorilor
Nicio universitate sau școală postliceală 

nu oferă o licenţă sau diplomă în recrutare. 
Cea mai apropiată specializare este cea în 
resurse umane. Poate de aceea, în rândul 
recrutorilor din toată lumea se pot întâlni 
persoane cu cele mai diverse specializări –  
economie, management, stiinţe sociale, 
psihologie, inginerie sau altele. Dovadă 
este și faptul că nimeni nu-și începe cariera 
ca recrutor. De regulă, urmează un curs de 
pregătire sau dovedește calităţi (talent) 
care-l recomandă pentru un post în acest 
domeniu.

Nici în armată nu există această armă 
sau specialitate militară și, probabil, nici 
nu este nevoie. Argumente ar fi multe. 
În primul rând, este o ocupaţie mai mult 
pentru prima jumătate a carierei. În al 
doilea rând, experienţa cât mai diversă (nu 
neapărat îndelungată) în mediul militar, 
precum și cunoștinţele variate sunt foarte 
importante în acest domeniu. În al treilea 
rând, orice militar profesionist ar trebui să  
fie și un potenţial recrutor, dacă nu prin 
discurs (atunci când se ivește ocazia), cel puţin 
prin puterea exemplului personal.  

De cele mai multe ori, personalul recrutat 
pentru aceste funcții, nu știe nimic despre 
ceea ce înseamnă, de fapt, să fii recrutor, 
adică nu mai mult decât oricine altcineva.

Indiferent de grad sau funcţie, toţi 
recrutorii trebuie să deţină aceleași cunoș-
tinţe, să împărtășească aceeași viziune și să 
aibă același mod de abordare a activităţilor 
de zi cu zi. Toţi recrutorii trebuie să fie buni 
comunicatori, organizatori și planificatori, să 
se ghideze după valori și principii comune și 
să respecte aceleași norme de conduită.

Recrutarea este, deopotrivă, o activitate 
”one man show” și o muncă de echipă.

Pornind de la aceste considerente 
încercăm să creionăm profilul recrutorului 
ideal, capabil să îi inspire și să îi motiveze 
pe potențialii candidați. Pentru îndeplinirea 
atribuţiilor sale, fiecare recrutor trebuie să își 
asume mai multe roluri:
v Profesionist militar. Este imposibil să 

promovezi și să fii convingător încercând să 
atragi candidaţi spre un domeniu pe care tu 
însuţi nu îl stăpânești și nu îl respecţi.

Chiar dacă nu are experienţă prea 
mare (vechime ca militar în activitate) 
recrutorul trebuie să fie foarte bine pregătit 
în specialitatea sa, un bun cunoscător al 
specificului armelor/serviciilor și specia-
lităților militare, al condițiilor de lucru 
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și salarizare, al organizării și funcţionării 
structurilor armatei, al regulamentelor 
militare, al instituțiilor și unităților de 
învățământ/instruire etc. În orice moment 
trebuie să fie pregătit să vorbească despre 
oferta pe care o promovează.
v Lider. Un recrutor trebuie să 

de mons treze că are calităţi de lider, să știe 
întotdeauna care este direcţia de urmat, care 
este următorul pas, să inspire credibilitate 
și încredere, să găsească soluţii și să aibă 
iniţiativă, să inspire, să fie un exemplu 
pentru ceilalţi, să fie un motivator al echipei 
și al candidaţilor, să se implice în problemele 
echipei și ale comunităţii. 
v Comunicator. Fără comunicare, nu 

există nici recrutare. Activitatea de bază a 
recrutorului este aceea de a comunica în cele 
mai diverse forme și situaţii, cu persoane sau 
grupuri. 

Deși spontaneitatea și prezenţa de spirit 
sunt foarte importante în comunicare, iar 
improvizaţia poate fi o soluţie de forţă majoră, 
nimic nu trebuie lăsat la întâmplare în acest 
domeniu. Recrutorul trebuie să-și organizeze 
foarte bine informaţiile pe care dorește să le 
transmită, să-și „croiască” din timp mesajele, 
poveștile, ba chiar să-și pregătească anumite 
tipuri de replici, mesaje, pe care să le utilizeze 
ca reacţie în situaţii în care s-ar putea găsi 
în dificultate sau pentru a ieși onorabil din 
situaţii mai delicate. 

Pentru a fi un comunicator eficient, de 
succes, persoana care își asumă acest rol 
trebuie să dea dovadă de stăpânire de sine, 
curaj, inventivitate, creativitate, o gândire 
de tip strategic și anticipativ, să se exprime 
cu ușurinţă atât verbal cât și în scris, să fie 
adaptabil, să aibă simţul umorului, răbdare, 
credibilitate, spontaneitate, flexibilitate.
v Specialist în relaţii publice. Recru-

torul este un specialist în relaţii publice, 
iar în această calitate, relaţionarea și inter-
acţionarea sunt esenţiale pentru atingerea 
scopului său. Orice nou contact poate fi de 
ajutor în activitatea de recrutare. Activităţile 
specifice de promovare a profesiei militare 
și de recrutare se pot desfășura în condiţii 
optime numai dacă sunt precedate de 
stabilirea unor contacte cu autorităţile 
administraţiei locale, inspectoratul școlar, 
conducerea școlilor, asociaţiile de părinţi, 

mass-media etc. Acţiunile de relaţii publice 
sunt cele care deschid drumul recrutorilor 
spre grupurile ţintă, fie că se desfășoară în 
mediul militar sau civil. 
v Specialist în marketing. Recrutorul 

de succes este cel care poate înţelege 
și analiza piaţa locală a muncii, atât din 
punctul de vedere al cererii și ofertei, dar 
și din cel al caracteristicilor și preferinţelor 
potenţialilor candidaţi, care poate utiliza și 
analiza date demografice și rezultatele unor 
studii și cercetări. Numai așa își va da seama 
de dificultăţile cu care se confruntă și unde, 
cum și în ce măsură va putea găsi candidaţii 
potriviţi pentru oferta Armatei.

Nu în ultimul rând, este utilă cunoașterea 
concurenţei, felul în care acţionează cei mai 
importanţi competitori.        
v Organizator/planificator. Lipsa orga-

nizării înseamnă lipsa eficienţei sau chiar 
eșec. Un recrutor se confruntă, în anumite 
perioade de timp, cu foarte multe activităţi, 
solicitări, probleme, iar acestea pot fi, în 
majoritatea lor, anticipate. De aceea, un plan 
de acţiune, chiar și mental conturat, îl va  
ajuta să nu se lase copleșit, surprins de o 
avalanșă de activităţi și obstacole, nesin-
cronizări sau ruperi de ritm. 

Planificarea timpului și a resurselor 
(materiale, fizice), anticiparea apariţiei unor 
situaţii neplăcute, de „criză” sunt foarte 
importante pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor alocate.  
v Consilier. Un bun recrutor este un bun 

consilier în orientare profesională, adică o 
persoană care știe să asculte și să aibă un 
dialog sincer cu candidatul, pe care trebuie 
să-l ajute să înţeleagă mai bine ce anume își 
dorește și i se potrivește.

Sunt de mare ajutor atât cunoștinţele 
despre specificul și cerinţele posturilor  care 
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trebuie promovate, experienţa în lucrul 
cu oamenii și cu tinerii în mod special, 
cât și abilitatea de a câștiga încrederea 
candidatului și de a-l face să vorbească 
despre dorinţele lui, despre pasiunile, 
preocupările, temerile și punctele sale slabe.    
v „Agent de vânzări”. Recrutorul trebuie 

să convingă persoanele pe care le abordează, 
că ceea ce are el de oferit li se potrivește, le 
este necesar și, mai mult, reprezintă cea 
mai bună alegere pe care ar putea s-o facă 
în acel moment, că nu va regreta și că data 
viitoare este posibil să nu mai întâlnească 
acea ofertă (nu va mai îndeplini condiţiile, 
nu vor mai fi locuri etc). Mai mult, recrutorul 
trebuie să identifice acele persoane ale căror 
caracteristici (aptitudini, aspiraţii, motivaţii 
etc.) se potrivesc cel mai bine cu profilul 
„cumpărătorului” ideal al „produsului” pe 
care dorește să-l „vândă”. 

Se spune că recrutarea înseamnă un șir 
de mici „vânzări”. Iar vânzarea presupune, de 
multe ori, o negociere, găsirea de soluţii și... 
încheierea „afacerii”. Iar dacă în final, soluţia 
găsită este reciproc avantajoasă (”win-win”), 
toată lumea „câștigă” și este mulţumită.

Iar acum, apare întrebarea-cheie: unde 
și cum pot fi găsite cadre militare care să 
corespundă acestui profil, pentru a ocupa 
funcțiile din birourile informare-recrutare, 
adică pentru a deveni recrutori de succes? 
Există mecanisme de selecție a acestui tip  
de personal?

Singurul mecanism de selecție este 
cel oferit de Normele privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi 
selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor 
militare, aprobate prin Ordinul M.69/2015, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Acesta este tipul de post pentru care 
interviul este absolut necesar, esențial, 
pentru că, dacă este bine structurat, poate 
oferi indicii prețioase asupra potențialului 

candidatului de a îndeplini cu succes funcția 
la care aspiră în cadrul biroului informare-
recrutare, de a se adapta la cerințele acestui 
gen de funcție și de a progresa în ritm rapid.

Desigur, importante sunt studiile și 
calificativele din aprecierile de serviciu, 
indicatorii de performanță și alte informații 
legate de parcursul în carieră, însă chiar și 
toate acestea, notate la superlativ fiind, nu 
pot garanta că avem în fața noastră un viitor 
recrutor eficient, cu vocație pentru acest 
gen de activitate. O persoană bine pregătită 
profesional, comunicativă, care se exprimă 
corect și ușor, cu o ținută mai mult decât 
corectă și o atitudine naturală, ar putea avea 
datele de bază ale unui potențial recrutor de 
succes. 

Dacă analizarea și ierarhizarea cadrelor 
militare în ședințele comisiilor de selecție 
se bazează pe date concrete, rezultate din 
fișa postului, memoriile originale și fișele  cu 
principalele date, având un grad redus de 
subiectivism, interviul poate oferi într-o bună 
măsură acele informații esențiale pentru 
ocuparea unei funcții de ofițer sau subofițer 
recrutor, cum sunt motivația, creativitatea, 
flexibilitatea în gândire, controlul emoțional, 
modalitatea de raportare la mediul militar 
și la cel civil, capacitatea de convingere 
etc., modalitatea de apreciere depinzând, 
în bună măsură, de experiența personală a 
membrilor comisiei de interviu.

Recrutarea recrutorilor în armată este o 
treabă delicată și dificilă în același timp. Pe de 
o parte, nu putem să nu respectăm întocmai 
procedura de selecție și criteriile obiective 
stabilite, pe de altă parte, în acest tip de 
funcții trebuie să fie încadrat personal cu 
vocație pentru un tip de activitate solicitant 
și care presupune un cumul de calități și 
cunoștințe sau, cel puțin, disponibilitatea de 
a asimila, rapid, aceste cunoștințe. 
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De aceea, pregătirea personalului recrutor 
este absolut necesară, atât la încadrarea în 
funcție, cât și ulterior. 

O soluție ar fi ca imediat după numirea în 
funcție la biroul informare-recrutare, ofițerul/
subofițerul respectiv să parcurgă un curs de 
pregătire cu o consistentă parte practică, 
astfel încât să poată începe activitatea la 
biroul informare-recrutare numai după 
absolvirea cursului. Acest lucru este destul 
de dificil de realizat, în condițiile în care 
încadrările au loc în funcție de necesități, 
nefiind concentrate într-o anumită perioadă 
a anului. Aceasta este o regulă în armate 
precum cea a SUA sau a Marii Britanii, însă 
numărul structurilor de recrutare și al 
recrutorilor este foarte mare, comparativ cu 
cel din armata noastră.

În cazul nostru, cursurile on-line, 
convocările de instruire periodice și 
pregătirea individuală ar fi, pentru moment, 
soluția optimă pentru creșterea nivelului 
de performanță în realizarea sarcinilor. 
Cu o singură condiție: selecționarea 
corespunzătoare a personalului recrutor.

Performanţa organizaţiei militare este 
direct proporţională cu performanţa 
personalului său. De aceea, în anii imediat 
următori, promovarea profesiei militare, 
recrutarea și selecţia resurselor umane vor 
continua să reprezinte o prioritate. 

Așadar, reluăm anunțul: Armată dinamică 
şi profesionistă, caută recrutori la fel. Rugăm, 
seriozitate!
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Denumire preluată din limba franceză, 
cariera înseamnă, potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii române, profesie, 
ocupație, etapă în ierarhia socială, iar prin 
extensie, situație bună, poziție în societate. 
Dicționarul englez de resurse umane  
definește termenul ca fiind slujba pentru 
care ai fost pregătit și pe care te aștepți  
să o faci toată viața.

Conceptul de carieră suportă numeroase 
înţelesuri, începând cu cel popular care 
indică ideea de mișcare ascendentă sau de 
avansare cu scopul de a obţine mai mulţi 
bani sau mai multă responsabilitate pentru a 
dobândi prestigiu și mai multă putere.

Asociat în sens tradiţional cu aceia care 
deţin roluri manageriale sau posturi bine 
plătite, termenul a dobândit o accepţiune 
mult mai largă, ce implică experienţa muncii, 
modul de viaţă sau condiţiile de trai. Astfel, 
cariera reprezintă un aspect important și o 
parte însemnată a vieţii, lupta permanentă 
pentru atingerea obiectivelor individuale, 
în care esenţială este opţiunea fiecăruia 
în legătură cu dezvoltarea personală de 
ansamblu, incluzând nu numai planul 
profesional, ci și cel familial. Bunăoară, o 
astfel de conceptualizare generică vizează 
„varietatea rolurilor ocupaţionale pe care 
indivizii le parcurg de-a lungul vieţii”, 
incluzând chiar self employment-ul, șomajul, 
ocupaţiile neplătite cum ar fi cea de student, 
lucrător voluntar sau ocupaţia de părinte.

CONSIDERENTE PRIVIND CARIERA 
MILITARĂ ÎNTRE OPORTUNITĂŢI  
ŞI ALEGERI PLANIFICATE
Maior Florentin GHINEA* 

Locotenent-comandor Cosmin GAVRILĂ**

Sub aspectul cercetărilor știinţifice multi-
disciplinare, cariera este în general definită  
ca succesiune de activităţi și poziţii profe-
sionale pe care le atinge o persoană, precum 
și atitudinile, cunoștinţele și competenţele 
asociate, care se dezvoltă în timp.

Particularizând, cariera militară înseamnă 
mult mai mult decât atât și implică, 
deopotrivă, rigurozitate, temperament dina-
mic și sacrificiu. De asemenea, pentru ca 
„rețeta” să fie una de succes, ea trebuie 
să includă, pe lângă abilitățile specifice 
combatanților, numeroase alte trăsături 
necesare exercitării unei ocupații care 
incumbă îndatoriri suplimentare, precum și 
interzicerea ori restrângerea exercitării unor 
drepturi și libertăţi, potrivit normelor care o 
guvernează.   

Dintre aceste trăsături, evidențiem ca 
definitorii vocația necesară dedicării profesiei 
militare și mai ales determinarea pentru a 
activa într-un domeniu cu atât de multe 
provocări. Militarii trebuie să fie conștiincioși, 
loiali, onești, să manifeste disciplină și să 
acționeze în spiritul corectitudinii depline și 
al dăruirii de sine, călăuziți în permanență de 
nobilul scop al însăși existenței lor – apărarea 
țării.

Conceptul de carieră nu poate exista 
decât în strânsă legătură cu ideea de evoluție 

Motto: „Cel mai bun mod de a 
prezice viitorul este de a-l construi”.

 Abraham Lincoln

* Direcția generală management resurse umane, șef birou
** Direcția generală management resurse umane, șef birou
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a individului într-un domeniu de activitate, în 
încercarea de a atinge obiective clar definite. 
În mod evident, cariera militară nu poate fi 
plasată în afara acestor coordonate. Totuși, 
există anumite particularități care trasează 
o linie clară de demarcație între aceasta și 
majoritatea profesiilor existente, fapt ce 
implică și un set de aptitudini și abilități 
deosebite din partea celor care o exercită.

Dincolo de a urmări avantajele materiale 
sau de oricare altă natură, militarii sunt, 
în primul rând, oameni care trebuie să se 
conformeze necondiționat unor norme. 
În acest context, evoluția în cariera 
militară capătă o semnificație aparte, prin 
prisma reperelor după care se realizează, 
desprinzându-se de anumite aspecte ale 
definiției general acceptate a parcursului 
într-o profesie.

A fi militar înseamnă mai mult decât a 
avea un loc de muncă, echivalând, efectiv, 
cu un mod de viață în sine. Ca și în cazul 
altor ocupații, evoluția în cariera militară 
presupune parcurgerea unor etape de 
complexitate progresivă, asociată cu 
creșterea constantă a nivelului de pregătire 
profesională, pentru atingerea unor trepte 
ierarhice superioare, în condiții de deplină 
transparență și șanse egale.

Evoluţia în carieră a cadrelor militare 
este guvernată de reguli instituite prin 
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare, Ghidul carierei militare aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 și prin 
Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, 
formarea profesională și evoluţia în cariera 

militară în Armata României, aprobate prin 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 
M.30/2012.

Se impune precizat faptul că, din punct 
de vedere normativ, evoluţia în carieră a 
cadrelor militare prezintă aspecte duale, 
fiind vizate două componente – a gradelor 
militare și a funcţiilor. Din punct de vedere 
terminologic, actele normative apelează cu 
precădere la aspectele practice, prin care 
se realizează de fapt evoluţia în carieră: 
acordarea gradelor, înaintarea în grad, 
numirea în funcţie, promovarea în funcţie 
sau combinaţii ale acestora. 

De fapt, reglementările amintite urmează 
cu consecvenţă ierarhia stabilită prin 
normele de tehnică legislativă, în așa fel 
încât regulile despre care discutăm sunt 
stabilite în mod subsecvent, din ce în ce mai 
detaliat, pornind de la Statut, continuând cu 
Ghidul și finalizând, într-o oarecare măsură, 
cu Instrucţiunile (în baza și pentru aplicarea 
acestora mai sunt emise alte acte normative 
specifice).

În ceea ce priveşte evoluţia în carieră ca 
succesiune de poziţii, Statutul stabileşte 
câteva principii, potrivit cărora încadrarea 
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor 
în funcţii se face ţinând seama de nevoile 
forţelor armate, de competenţa şi conduita 
morală ale acestora, la care mai adaugă 
experienţa dobândită, cerinţe în funcţie de 
care promovarea se efectuează, de regulă, în 
funcţii sau la eşaloane imediat superioare.

Mai mult decât Statutul, Ghidul carierei 
militare definește cariera ca „succesiunea 
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de funcţii ocupate de către ofiţeri, 
maiștri militari și subofiţeri, raportate la 
cunoștinţele generale și de specialitate, 
abilităţile cognitive, competenţele generale 
și de specialitate dobândite de la intrarea în 
sistemul militar și până la trecerea în rezervă 
sau în retragere […]” și cumulează noţiunile 
de numire, promovare în funcţie și înaintare 
în grad, în sensul că acestea sunt, în principiu 
(nu și în realitate, de cele mai multe ori) 
simultane, „upgradând” prevederile Legii și 
delimitând cu mai multă concreteţe căile 
carierei, a căror deschidere o condiţionează 
de îndeplinirea unor criterii legate în 
principiu de absolvirea studiilor și cursurilor 
de carieră. 

Astfel, cadrul normativ specific care 
reglementează cariera militară este coerent 
și viabil, dar având în vedere dezideratul 
de a realiza un management performant, 
se depun în permanenţă eforturi pentru 

perfecționarea acestuia. În acest sens, 
fundamentarea demersurilor necesare 
se realizează prin dialogul constructiv 
cu corespondenții de la nivelul tuturor 
structurilor armatei, fie în mod direct, fie pe 
cale ierarhică.

Strategiile, politicile și reglementările 
implementate în domeniul managementului 
resurselor umane sunt permanent 
monitorizate și analizate din punct de 
vedere al evoluției și eficienței acestora, fiind 
luate măsuri de corecție acolo unde situația 
impune acest lucru. Astfel, elaborarea și 
implementarea acestora se dovedește a fi un 
proces complex și perpetuu, care combină 
măsuri proactive de planificare cu măsuri 
reactive de corecție a disfuncționalităților 
apărute.

În aceste condiții, cel mai important şi 
necesar demers este promovarea unui nou 
statut al personalului militar şi, subsecvent, la 
nivelul Ministerului Apărării Naționale, a unui 
nou ghid al carierei militare. 

În sensul tematicii dezbătute, aceste 
inițiative normative ar viza crearea 
premiselor unei abordări mai clare, mai 
planificate din perspectiva organizațională 
a evoluției individuale în carieră, ceea ce 
ar favoriza structurarea carierei militare pe 
etape și trasee distincte în cadrul armelor 
și serviciilor. Efectele ar consta într-o mai 
mare stabilitate a cadrelor militare în cadrul 
armelor și specialităţilor militare în care 
s-au format și au fost confirmate ca ofiţeri, 
maiștri militari și subofiţeri. Totodată, s-ar 
încuraja competiţia profesională bazată pe 
competenţă și profesionalism. 

Nu în ultimul rând, este necesară 
implementarea sistemului de planificare 
a carierei și de selecţie pentru evoluţia 
în carieră, care să conducă la reducerea 
fluctuaţiei de personal și la asigurarea în timp 
oportun a necesarului de resurse umane la 
nivelul armatei.
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Structurile de psihologie și sănătate 
comportamentală au un istoric destul 
de îndelungat în armata română, având 
rădăcinile în structurile de psihologie 
și sociologie. În linii generale, apariția 
psihologiei militare românești se suprapune 
apariției psihologiei ca știință experimentală 
în România. 

Astfel, există informații cu valoare istorică 
pentru psihologia militară ca știință încă de 
la 1899, când Marcu Câmpeanu prezintă la 
Paris lucrarea Psihologia mulțimii înarmate, 
pentru ca apoi Ştefan Odobleja să aducă o 
contribuție semnificativă în acest domeniu cu 
lucrarea Psihologia consonatistă (1938-1939).  
Primul birou de examinare psihofiziologică 
apare, însă, abia în 1974 în cadrul Centrului 
de cercetări științifice medico-militare, care 
evidențiază, pentru prima dată, nevoia 
introducerii criteriului de aptitudini în selecția 
și repartiția recruților pe arme și specialități 
militare. Ulterior, misiunile și obiectivele 
acestei structuri se diversifică, iar structura 
va deveni succesiv Laboratorul de selecție 
al armatei, Centrul de expertiză psihologică 
al armatei, Secția de expertiză psihologică 
a armatei și Secția Psihologie Militară, 
având diferite structuri organizatorice și 
subordonări. 

Anul 2001 a reprezentat un moment 
important pentru dezvoltarea psihologiei 
militare, întrucât a fost înființată o adevărată 
rețea de specialiști prin introducerea funcțiilor 
de psiholog în majoritatea unităților din 
structura de forțe, printr-un efort comun al 
structurilor de psihologie militară, dar și a celor 
de sociologie militară, care desfășurau în acel 
moment și unele atribuții pe care le regăsim 
acum în sfera psihologiei organizaționale. 

ÎNFIINŢAREA CENTRULUI NAŢIONAL 
MILITAR DE PSIHOLOGIE 
ŞI SĂNĂTATE COMPORTAMENTALĂ
Colonel Vasile MARINEANU*

Nevoia de modernizare a organizaţiei militare, 
provocările impuse de abrogarea serviciului 
militar obligatoriu, de necesitatea atragerii 
și menţinerii în armată a personalului au 
contribuit treptat, dar substanţial, la relevarea 
locului psihologiei și sociologiei militare în 
ansamblul specialităţilor militare și a rolului 
ei în sprijinul resurselor umane.

Începând cu anul 2014, psihologia și 
sociologia militară românească se unesc 
prin înființarea Centrului de investigații 
sociocomportamentale, structură care aduce 
în atenție pentru prima dată necesitatea 
de abordare integrată a comportamentului 
uman atât din perspectivă individuală, cât 
și a determinanților sociali. Prin eforturile 
specialiștilor acestei noi structuri, psihologi 
și sociologi civili și militari, s-a creat cadrul 
instituţional adecvat atât din punct de vedere 
structural, cât şi funcţional, pentru abordarea 

* Centrul Naţional Militar de Psihologie și Sănătate 
Comportamentală
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1 sprijinul operațional focalizat pe sănătatea mentală, prin 
asigurarea programelor de intervenție psihologică specializată 
adresate personalului militar participant la misiuni cu grad 
ridicat de risc
2 maniera în care o persoană se raportează emoțional, cognitiv 
și/sau comportamental la evenimente de viață; vizează 
atât prevenția, cât și tratamentul psihologic al problemelor 
disfuncționale.

tulburărilor psihice corelate cu evenimentele 
traumatice din teatrele de operaţii, au 
fost puse la dispoziţia comandanţilor şi a 
militarilor mai multe ghiduri şi manuale, care 
constituie resurse substanţiale de promovare 
a principiului sprijinului psihologic de la egal 
la egal, iar pentru psihologi au fost furnizate 
proceduri actualizate și validate științific 
pentru intervenția psihologică în situații de 
criză și primul ajutor psihologic. 

De asemenea, Centrul de investigații 
sociocomportamentale a realizat studii 
privind dinamica satisfacției profesionale și 
față de viață ale militarilor, privind percepțiile 
personalului față de politicile de management 
al resurselor umane și identificarea compe-
tențelor personalului militar specifice fiecărui 
grup de arme/servicii sau specialități militare 
și a celor mai importanți predictori pentru 
performanța resursei umane. 

Astăzi, după patru ani, cele două discipline 
sau specialități militare înregistrează o evoluție 
prin înființarea Centrului național militar de 
psihologie și sănătate comportamentală. 

Misiunea acestui centru, structură 
subordonată nemijlocit Direcţiei generale 
management resurse umane, este de 
a elabora politicile și reglementările în 
domeniile psihologiei operaționale, asistenței 
psihologice, analizei sociocomportamentale, 
cercetării psihologice și sociologice și 

coordonează implementarea acestora de către 
structurile de specialitate, în scopul creșterii 
performanţei individuale, organizaționale și 
a promovării sănătăţii mentale, psihologice 
și comportamentale în Armata României. 
Îndeplinirea obiectivelor operaționale ce 
decurg din misiunea centrului vor avea 
următoarele consecințe asupra performanței 
organizaționale și, implicit, a performanței 
individuale a personalului armatei:

 - asigurarea unor servicii de asistență 
psihologică complete, adresate personalului 
militar și civil în activitate, membrilor 
familiilor personalului militar și civil în 
activitate, precum și celui în rezervă și în 
retragere, constând în activități de prevenție 
prin pregătire psihologică şi controlul 
stresului operațional, evaluare psihologică 
de tip screening, dar și activități recuperatorii 
prin psihodiagnostic şi evaluare clinică și 
intervenție psihologică specializată (consiliere 
psihologică și psihoterapie);

 - creșterea ponderii activităților psi
ho logiei operaționale1 și sănătății compor-
tamentale2, pentru a asigura o mai bună 
reziliență a militarilor în teatrele de operații,  
recuperarea celor cu probleme din sfera 
stresului posttraumatic prin consiliere 
psihologică/psihoterapie și un sprijin mai 
focalizat acordat veteranilor şi familiilor 
militarilor, pe principiile proximității teritoriale 
și multidisciplinarității, conform concepțiilor 
de organizare a serviciilor psihologice din 
majoritatea țărilor membre NATO;

 - utilizarea eficientă a expertizei 
profesionale a psihologilor, prin redistribuirea 
responsabilităților acestora în funcție de 
numărul de militari existenți în zonele de 
responsabilitate ale marilor unități militare 
operaționalizate, precum și ale Secțiilor de 
psihologie operațională și includerea noilor 
domenii de activitate descrise anterior; 

 - recuperarea psihologică a celor care au 
fost expuși unor evenimente cu potențial 
traumatic în teatrele de operații și redu
cerea manifestărilor psiho comportamentale/
disfuncționale/simpto melor, specifice unor 
tulburări psihice (stres posttraumatic, 
depresie, anxietate, adicții etc.);
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 - reducerea costurilor financiare gene-
rate de neparticiparea personalului la 
misiunile organizației din cauza problemelor 
psihocomportamentale /simptomelor tul-
burărilor psihice, atât prin identificarea 
și tratamentul celor existente în rândul 
personalului militar, cât și prin prevenirea 
apariției de noi cazuri; 

 - reducerea stigmatului asociat per-
soanelor cu probleme de sănătate mentală, 
care apelează la servicii psihologice, prin 
introducerea conceptului de sănătate 
comportamentală, deoarece comportamentul 
este un aspect al identității personale care 
poate fi schimbat;

 - eliminarea situațiilor de conflict de rol, 
derivat din acordarea avizelor psihologice 
restrictive și asigurarea serviciilor de asistență 
psihologică recuperatorie de către același 
psiholog, activități care necesită, totodată, 
specializări și competențe diferite, dobândite 
prin formări profesionale de lungă durată.

Centrul Național Militar de Psihologie și 
Sănătate Comportamentală are în compunere 
două servicii de specialitate, respectiv 
Serviciul psihologie clinică şi operațională şi 
Serviciul analiză sociocomportamentală. 

Serviciul psihologie clinică și operațională 
este structura specializată care reglemen-
tează, inclusiv prin proceduri și ghiduri de 
bune practici, și coordonează punerea în 
aplicare atât a activităților privind selecția 
psihologică, evaluarea psihologică periodică 
și clinică, cât și pregătirea psihologică și con-
trolul stresului operațional și recuperarea/
reabilitarea psi ho logică a personalului 
militar veteran cu probleme psihocomporta-  
mentale dis funcționale, tulburări psihice 
sau alte probleme medicale rezultate din 
executarea unor misiuni în operații militare.

Serviciul analiză sociocomportamentală 
este structura specializată care regle-
mentează și coordonează punerea în 
aplicare a activităților de cercetare și analiză 
sociocomportamentală în domeniile sănă-
tății organizaționale, analizei sociale și 
dezvoltării competențelor interculturale, în 
scopul creșterii performanței individuale 
și organizaționale și a stării de sănătate 
comportamentală a personalului armatei. 

Centrul Național Militar de Psihologie și 
Sănătate Comportamentală are în subordine 
trei secții de psihologie operațională, dis-
locate în București, Bacău și Sibiu. Secțiile 
de psihologie operațională sunt structuri cu 

atribuții de execuție, organizate pe principiul 
proximității teritoriale, pentru a răspunde 
nevoii de acces mai facil al personalului la 
servicii specializate de asistență psihologică 
profilactică și recuperatorie, având în 
compunere, fiecare, câte un Birou de 
prevenție și recuperare stres operațional și 
traumatic și un Birou de psihologia muncii  
și a transporturilor. 

Fiecare birou de prevenție și recuperare 
stres operațional și traumatic este constituit 
din 5-6 cabinete de psihologie clinică 
operațională, cu competențe în psihologie 
clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, 
care desfășoară activități de prevenție și 
recuperare/reabilitare psihologică a mili-
tarilor cu probleme psihocomportamentale 
rezultate din exercitarea profesiei. Acestea 
sunt dispuse pe întreg teritoriul național, 
în sediile structurilor medicale din rețeaua 
sanitară a ministerului apărării naționale, 
astfel: Secția psihologie operațională Bucu
reşti – cabinete de psihologie clinică ope-
rațională la București, Constanța, Craiova, 
Caracal, Pitești și Târgoviște; Secția psihologie 
operațională Bacău – cabinete de psihologie 
clinică operațională la Bacău, Brăila, Buzău, 
Focșani, Galați și Iași; Secția psihologie 
operațională Sibiu  – cabinete de psihologie 
clinică operațională la Sibiu, Arad, Brașov, Cluj 
și Timișoara.

Centrul național militar de psihologie 
și sănătate comportamentală, prin 
includerea sau accentuarea domeniilor de 
activitate cum ar fi, prevenția şi recuperarea 
stresului operațional şi traumatic, sănătatea 
organizațională sau dezvoltarea competențelor 
interculturale, nu numai că accentuează 
abordarea unitară a comportamentului 
uman, atât din perspectivă individuală, cât 
și a determinanților sociali, ci accentuează 
importanța psihologiei clinice şi operaționale, 
ceea ce contribuie în mod semnificativ la 
promovarea sănătății mentale, psihologice și 
comportamentale în Armata României. 
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Istoria învăţământului liceal militar 
interferează, în forme specifice, cu istoria 
naţiunii române, care a creat-o și pe care 
o servește. Mutaţiile din istoria naţională 
reverberează și în evoluţia structurilor de 
învăţământ și de cultură.

Starea de sănătate este o noţiune 
relativă, care presupune absenţa bolii, 
menţinerea unor constante biologice între 
anumite valori, ce caracterizează starea de 
homeostazie a organismului și capacitatea 
de a desfășura în mod voluntar, activităţi 
specifice umane. De asemenea, starea de 
sănătate este o noţiune multidimensională, 
rezultanta acţiunii unor factori intrinseci 
care se concretizează în echilibrul biologic, 
dar și al unor factori extrinseci, de mediu 
fizic și psihosocial faţă de care organismul 
adoptă un anumit comportament adaptativ.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a 
definit starea de sănătate, ca „o bună stare 
fizică, psihică și socială”, lărgind astfel sfera 
noţiunii din domeniul biologic în cel social. 
Pornind de la această formulă, și ţinând cont 
atât de cerinţele din sistemul de apărare al 
României cât și din “North Atlantic Treaty 
Organization”, noi considerăm că individul 
este sănătos atâta timp cât demonstrează 
o performanţă superioară în comparaţie 
cu majoritatea semenilor săi din alte familii 
ocupaționale, privind capacitatea biologică 
și psihică de a lupta sau participa la misiuni 
de luptă, menţinându-și echilibrul biologic, 
totodată activitatea reprezentând și sursa 
bunăstării sale sociale. Sănătatea exprimă 
capacitatea adaptativă a individului la 
mediul natural și social.

Plecând de la aceste considerente, în 
baza recomandărilor secţiilor de specialitate 

DESPRE EXAMINAREA MEDICALĂ 
ÎN CONTEXTUL ACTUAL ÎN VEDEREA 
ÎNCEPERII UNEI CARIERE MEDICALE
Maior medic Răzvan NIŢĂ*

* Comisia Centrală de expertiză medico-militară, președinte

din domeniul medical, ale Ministerului 
Apărării Naţionale împreună cu Ministerul 
Afacerilor Interne și Serviciul Român de 
Informaţii, au fost elaborate criteriile 
medicale privind efectuarea examenului 
medical în vederea începerii unei cariere 
militare, cuprinse în Ordinul Nr. M.55107
2587/C10357210496831 din 30 aprilie 
2014 pentru aprobarea baremelor medicale 
privind efectuarea examenului medical 
pentru admiterea în unităţile/instituţiile de 
învăţământ militar, de informaţii, de ordine 
publică şi de securitate naţională, pe perioada 
şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/
instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, 
de ordine publică şi de securitate naţională, 
pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat 
profesionist, precum şi pentru candidaţii care 
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi 
în rândul cadrelor militare în activitate/
poliţiştilor în serviciul/funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare.

Recomandările secţiilor de specialitate 
au fost formulate pe baza ghidurilor de 
practică medicală, protocoalelor terapeutice 
și a manualelor de specialitate în vigoare la 
data emiterii baremului precum și a lecţiilor 
învăţate în domeniul expertizei medico-
militare de la data revizuirii anterioare.

Scopul revizuirii periodice a baremelor 
me dicale pentru stabilirea aptitudinii  
medico-militare a personalului militar este 
de a fi pus în acord permanent cu evoluţiile 
ghidurilor de practică medicală, protocoalelor 
terapeutice și a manualelor de specialitate. 
Menţionăm astfel, că am iniţiat deja procedura 
de modificare a baremelor de expertiză 
medico-militară, inclusiv a baremului medical 
pentru intrarea în sistem.
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Alegerea profesiei militare a fost 
dintotdeauna o opțiune tentantă pentru 
tinerii care își încep cariera profesională. 
Avantajele vieții militare, precum stabilitatea, 
stima și statutul, salariul atractiv, au 
reprezentat și încă reprezintă un argument 
pentru alegerea mediului militar. Mediul 
militar prin natura sa generează o realitate 
psiho-socială și educațională specifică, pentru 
care tânărul militar trebuie să dețină un bagaj 
de trăsături psiho-aptitudinale specifice, care 
să îi permită o adaptare optimă. 

Instituția militară este esențialmente 
una de tip normativ, având un model de 
organizare bazat pe o structură ierarhică și 
o conducere centralizată, cu o diferențiere 
clară între funcțiile de conducere și cele de 
execuție, un grad înalt de formalizare internă, 
un nivel ridicat de integrare a membrilor 
(cerințe disciplinare stricte) și acces selectiv la 
informație. La acestea se adaugă și limitarea 
considerabilă a libertății de acțiune în 
perimetrul instituției militare, caracterizat 
prin: spirit de muncă preponderent în echipă, 
solicitările profesionale diverse care aduc un 
caracter de noutate activității desfășurate, 
grad înalt de solicitare fizică și psihică pentru 
îndeplinirea activităților și un cod propriu de 
comportament, diferit de cel civil, caracterizat 
în primul rând prin rigurozitate, un sistem 
de comunicare și valori morale specifice 
etc. Alte rigurozități specifice mediului 
militar țin de condițiile de instruire adaptate 
formării individului ca luptător, condiții 
care încearcă să reproducă fidel solicitările 
teatrele de operații, regimul de muncă și de 
viață strict dirijat și controlat, gradul înalt de 

ASPECTE METODOLOGICE  
PRIVIND PROCESUL DE SELECŢIE  
LA INTRAREA ÎN SISTEMUL MILITAR
Psiholog Georgiana STRÂMBEANU* 
Psiholog Marieta SERAC

* Centrul Naţional Militar de Psihologie și Sănătate 
Comportamentală

complexitate a tehnicii și armamentului și, 
nu în ultimul rând, misiunile cu grad ridicat 
de risc (Mânzat, M., 1995, apud. Specificul 
educației militare).

De la mediul familial, la cel școlar și apoi 
la cel profesional sau militar, individul suferă 
o serie de transformări succesive, fiind nevoit 
uneori să renunțe la anumite obiceiuri, 
atitudini, valori și interese, pentru a-și putea 
însuși altele noi, acceptate și respectate de 
noul grup socio-profesional. 

În același timp, se relevă faptul că 
procesul de adaptare este condiționat de 
particularitățile psiho-sociale ale tânărului 
candidat: dimensiunile de personalitate, 
aptitudinile și înclinațiile, de climatul social 
și psihologic din colectivele militare, de stilul 
de conducere și de conținutul și caracterul 
actului de comandă.

Pentru a avea o certitudine a capacității 
de adaptare ulterioară accesului în sistemul 
militar, trebuie ca selecția să fie realizată 
corespunzător. Astfel că, în această etapă, 
vor fi urmărite anumite aspecte care pot să 
prezică adaptarea optimă a viitorului militar 
și performanța sa în muncă.

În sens larg, selecția profesională este 
definită ca fiind activitatea componentă a 
managementului resurselor umane care 
constă în alegerea, potrivit anumitor criterii, a 
celui mai capabil candidat pentru desfășurarea 
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activității profesionale corespunzătoare unui 
anumit post sau loc de muncă.

Selecția resurselor umane se face pe 
baza pregătirii, aptitudinilor și capacității de 
muncă ale candidaților, efectuarea acesteia 
semnificând identificarea persoanelor ale 
căror calități corespund cel mai bine cerințelor 
posturilor, naturii și complexității acestora.

Selecția profesională pentru intrarea în 
sistemul militar vizează o serie de aspecte 
care decurg din natura specifică a mediului 
militar. Acest tip de selecție vizează evaluarea 
aptitudinii de muncă care, conform Cox, 
Edwards & Palmer (2000, apud. Popa, M., 
2012) este văzută „drept calitatea unei 
persoane de a fi capabilă (mental, operațional, 
motivațional, emoțional și comportamental) 
pentru a desfășura sarcini de muncă specifice 
mediului militar, într-o manieră care nu 
compromite sau pune în pericol sănătatea și 
siguranța sa ori a altor persoane”.

O etapă importantă în procesul de selecție 
profesională este etapa evaluării psihologice.

Rolul evaluării psihologice
Rolul evalării psihologice este acela 

de a selecționa candidații care prezintă 
caracteristici psihice optime în vederea 
facilitării adaptării acestora la condițiile 
specifice instituției militare și la solictările 
mediului militar, deoarece aceste condiții 
specifice pentru îndeplinirea sarcinilor pot 
amplifica cu mult gradul de solicitare psihică. 
Sunt incluse aici, în special, sarcinile multiple 
ce necesită o rezolvare rapidă și riscul 
potențial al activităților militare, care pot 
conduce la un grad mare de solicitare psihică, 
criză de timp în rezolvarea acestora etc.

Desfăşurarea şi conţinutul 
evaluării psihologice 
Evaluarea psihologică se desfășoară 

în cadrul Centrelor zonale de selecție și 
orientare din Alba-Iulia, Breaza, Câmpulung 
Moldovenesc sau Constanța, alături de 
proba sportivă. Obiectivul acestor Centre 
este de a asigura la nivel zonal organi-
zarea și desfășurarea unitară, standardizată 
a procesului de evaluare a candidaților 
pentru diferite categorii de arme. Eficiența 
evaluărilor realizate în cadrul acestor centre 

este determinată de integrarea mai multor 
surse de informații și de implicarea în procesul 
evaluativ a mai multor evaluatori. 

Evaluarea psihologică durează, în mod 
obișnuit, aproximativ patru ore, iar pentru 
realizarea acesteia sunt utilizate instrumente 
uzuale de evaluare a aptitudinilor cognitive 
și a personalității, care se regăsesc în cadrul 
oricărei evaluări psihologice pentru intrarea 
într-o structură în care activitatea desfășurată 
presupune un grad mare de risc și/sau accesul 
la muniție. 

Evaluarea începe cu completarea unei fișe 
de cunoaștere individuală. Aceasta solicită 
oferirea unor date cu caracter personal, din 
istoricul persoanei. Sunt urmărite aspecte 
precum: starea civilă, studiile absolvite, 
profesia și ocupația actuală atât ale 
candidatului cât și ale membrilor familiei, 
hobby-uri și alte procupări.

După completarea fișei de cunoaștere, 
candidatul va susține o serie de probe de 
aptitudini, cu timp impus, care vizează 
evaluarea aptitudinilor cognitive (cum ar fi: 
aptitudinea generală de învățare, aptitudinea 
organizatorică, raționamentul analitic, abili-
tățile numerice și spațiale, vocabularul), 
memoria, atenția distributivă și concentrată, 
spiritul de observație etc. La acestea se  
adaugă diverse chestionare/inventare care 
evaluează anumite trăsături de persona-
litate, precum și un test situațional - o probă 
practică (pentru ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri), care evaluează aptitudinile de 
lider și capacitatea de a lucra în echipă.  

Etapa finală a evaluării cuprinde interviul 
detaliat, cu un psiholog. Prin interviu se 
urmărește validarea scorurilor obținute 
de candidat la probele susținute, dar și 
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completarea profilului psiho-aptitudinal 
al acestuia, cu informații privind motivația 
candidatului pentru cariera militară, parti-
cularitățile relațiilor sociale și familiale ale 
acestuia, obiceiurile și ritualurile personale 
etc. Rezultatul evaluării psihologice este 
comunicat candidatului sub forma unui aviz 
de tipul ADMIS/RESPINS (conform categoriei 
de personal/specialității militare pentru  
care acesta a candidat).

Evaluarea psihologică nu presupune nicio 
pregătire prealabilă. Fiecare test este foarte 
bine ales, iar faza de examinare propriu-
zisă este precedată de o pregătire specifică,  
exerciții pentru a vedea modelul în care vor 
fi formulate cerințele în cadrul probelor. 
Instrumentele psihologice aplicate în cadrul 
selecției pentru intrarea în sistemul militar 
au fost selectate pentru a asigura o bună 
adaptare profesională la mediul militar 
a viitorului candidat și pentru a prezice 
performanța acestuia conform cerințelor 
mediului militar.

Profilul luptătorului
Pentru a exemplifica cele prezentate mai 

sus, vă prezentăm setul de caracteristici 
(aptitudini cognitive și trăsături de 
personalitate) care au fost puse în relație 
cu adaptarea optimă la locul de muncă și 
performanța în sarcină, în cadrul procesului 
de selecție pentru intrarea în sistemul militar.

În imaginea nr. 11 (preluată din Marineanu, 
Prisăcaru, Georgescu, Franga, 2016) este 
prezentat acest set de caracteristici în baza 
căruia se realizează evaluarea candidatului.

1 Setul de caracteristici reprezintă predictorii relevanți care 
corelează cu performața în muncă. Aceștia au fost evaluați în 
relație cu un set de criterii specific grupelor de arme/servicii/
specialități militare.

Imaginea nr. 1

Imaginea nr. 2

Având în vedere faptul că evaluarea 
trăsăturilor de personalitate este o etapă 
importantă a evaluării psihologice, în 
imaginea nr. 2 este ilustrat profilul de 
personalitate al luptătorului din cadrul 
forțelor pentru operații speciale, conform 
studiului realizat de Toader și Chirițescu 
(2017). Acest profil evidențiază cele mai 
importante trăsături care asigură o adaptare 
optimă la mediul militar. 

După cum se poate observa, candidatul 
potrivit trebuie să prezinte siguranță de sine 
și încredere în capacitățile sale adaptative. 
Acesta este caracterizat și printr-o stabilitate 
emoțională, fiind în general calm, cu 
dispoziții egale, destins și capabil să facă 
față situațiilor stresante, aceasta permițând 
o angajare selectivă în acțiuni cu impact sau 
în activități cu grad ridicat de risc. Candidatul 
trebuie să fie conștiincios, încrederea în 
forțele proprii fiind puternic legată de gradul 
în care acesta se simte capabil și eficient în 
îndeplinirea activităților sale. Acest aspect 
este consemnat și în profilul prezentat 
la imaginea nr. 2. Conform autorilor, cea 
mai importantă trăsătură de personalitate 
este conștiinciozitatea, fiind, alături de 
capacitatea intelectuală, unul dintre cei mai 
importanți predictori pentru succesul în cazul 
celor mai multe ocupații. 

Recomandări  
pentru viitorii candidaţi
Ca la orice examen reușita examenului/

evaluării psihologice depinde, în mare mare 
măsură de condiția fizică și psihică din aceste 
zile. Așadar îți recomandăm să te odihnești 
bine și să vii încrezător în forțele proprii.
w La chestionarele de personalitate caută 

să răspunzi cât mai sincer. Unele întrebări s-ar 
putea să se repete sub o formă sau altă. Nu 
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există răspunsuri corecte sau greșite, astfel 
că e bine să completezi ce ți se potrivește ție. 
Încearcă să fii atent la răspusurile tale.
w Testele de aptitudini sunt, de regulă cu 

timp impus. Nu te panica dacă nu reușești 
să duci la capăt toate sarcinile pe care le ai în 
față deoarece, în general, nu pot fi terminate 
în totalitate. Încearcă să rezolvi cât mai multe, 
cât mai repede și cât mai bine, iar dacă 
întâmpini dificultăți la una dintre sarcini, nu 
pierde timpul, treci la următoarea!
w Uităte în foaia ta! Rămâi focusat pe 

sarcina pe care o ai de rezolvat și nu te lăsa 
intimidat de rapiditatea colegului. Faptul 
că acesta se mișcă mai repede nu oferă și 
garanția că rezolvă sarcinile corect.
w Comportă-te cât mai natural și nu încerca 

să disimulezi. Un comportament natural, 
deschis și cooperant este întotdeauna mai 

apreciat decât o atitudine rigidă și închisă. 
Scopul psihologului este acela de a te cunoaşte 
și de a înțelege mai bine răspunsurile date de 
tine, nu de a te pica la examen.
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* Batalionul 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”, ofiţer de 
stat major.

Candidatul care optează pentru 
încadrarea în forţele pentru operaţii speciale 
este conturat în baza trăsăturilor fizice și 
psihice ale acestuia. Luptătorul din forţele 
pentru operaţii speciale (FOS) este un model 
al luptei moderne. Antrenamentele pe care 
luptătorul le desfășoară constituie baza 
dezvoltării profesionale a acestuia. Un mare 
accent este pus pe antrenamentul fizic în 
cazul unui militar care alege să facă parte din 
forţele pentru operaţii speciale. 

Cuvinte cheie: luptător, forţe pentru 
operaţii speciale, antrenament.

MODELUL CANDIDATULUI  
CARE OPTEAZĂ PENTRU ÎNCADRAREA  
ÎN FORŢELE PENTRU OPERAŢII SPECIALE
Locotenent Petrică IONIŢĂ*

Poziţia și rolul pe care luptătorul din 
forţele pentru operaţii speciale îl ocupă 
în cadrul Armatei Române este definit de 
calităţile fizice și psihice ale acestuia. Militarul 
își dezvoltă aceste calităţi din momentul 
încadrării în forţele pentru operaţii speciale, 
datorită faptului că este o necesitate pentru 
îndeplinirea misiunilor viitoare care îi vor 
reveni acestuia și din prisma obiectivelor pe 

care trebuie să le îndeplinească, atât la nivel 
individual, cât și la nivelul colectivului din 
care va face parte. 

Persoana care optează pentru încadrarea 
în forţele pentru operaţii speciale trebuie 
în primul rând să răspundă către sine, unor 
întrebări. Întrebarea de bază este dacă a 
înţeles ceea ce înseamnă forţele pentru 
operaţii speciale. 

În acest sens, persoana în cauză poate 
interacţiona fie cu oameni care lucrează în 
acest domeniu, dar de asemenea poate apela 
la informaţiile puse la dispoziţie în media. O 
a doua întrebare o constituie: ce faci pentru 
a te pregăti în acest demers? Dacă ai ales să 

devii un operator din forţele pentru operaţii 
speciale, fără a obține un minim de informații 
asupra acestui demers, șansele de succes îţi 
vor scădea. Un procent mare dintre candidaţi 
nu reușesc să finalizeze cursul de certificare, 
iar acest lucru se datorează faptului că nu 
s-au pregătit la un nivel minim, psihic și fizic, 
dar mai ales pentru că nu au ales să facă acest 
lucru din motive pertinente.

Personalul FOS posedă calităţi și 
competenţe de luptă care îi situează în elita 
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1 Manualul pentru luptă al subunităţilor de FOS, SMG FOS 3.14, 
București, 2005, p. 10.
2 Manualul pentru luptă al subunităţilor de FOS, SMG FOS 3.14, 
București, 2005, p. 11.

3 cf. Bennet Sacolick Character and the Special Forces Soldier, 
Small Wars Journal, 2008.
4 Thomas Paine, Colecţie de scrieri, Biblioteca Americii,  
1995.

luptătorilor profesioniști. Luptătorii din 
cadrul FOS sunt experţi și stăpâni ai profesiei 
armelor, cunoscând tactica, tehnicile și 
procedurile întrebuinţate de infanteriști, 
parașutiști, cercetași, vânători de munte etc., 
dar și alte tehnici și proceduri specifice1.

Profilul fizic al unui luptător din forţele 
pentru operaţii speciale este conturat în 
baza activităţilor  pe care le va desfășura 
care sunt extrem de solicitante din punct 
de vedere fizic: parașutări, deplasări foarte 
lungi în diferite tipuri de teren, escaladări, 
scufundări, trageri cu diferite categorii de 
armament executate din poziţii diverse, luptă 
corp la corp etc. Aceste activităţi, executate 
la cele mai înalte standarde, vor determina și  
asigura luptătorului o încredere în sine 
sporită, îi vor dezvolta confortul mental și  
vor ajuta la echilibrul mental al acestuia. 

Militarii FOS au capacitatea de a acţiona 
perioade mari de timp în raioane îndepărtate, 
izolate, ostile, în condiţii climatice nefa-
vorabile, cu un sprijin minim2.

Datorită diversităţii misiunilor pe care le au 
de îndeplinit, luptătorii FOS posedă o gamă 
variată de calităţi ce presupun: acceptarea de 
riscuri extrem de ridicate, respectiv privarea 
de orice natură, precum și adaptabilitatea 
organismului la eforturi fizice și psihice de 
durate lungi. 

Având în vedere faptul că un militar FOS 
poate executa misiuni și în teatrele de operaţii 
din afara teritoriului naţional, candidatul care 
optează pentru FOS trebuie să dea dovadă de 
o bună judecată, imaginaţie bogată, caracter 
și intelect puternice, și totodată să fie armat 
cu o înţelegere bună a culturii și limbii3. 
Membrii FOS au devenit experţi în mediile 
ostile ale acelor teatre de operaţii și combinat 
cu abilităţile lor intuitive de a lucra printre, cu 
și în ajutorul partenerilor străini, aceștia au 
ridicat prestigiul Armatei României la nivel 
internaţional.

„Cu cât este mai greu conflictul, cu atât 
este mai glorios triumful”4. Un militar FOS 
zâmbește chiar și în dificultate, își recapătă 
puterile chiar și în suferinţă, și crește mai 
curajos prin reflectare și gândire. 



MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ARMATA ROMÂNIEI

EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 14/201840

Forțele pentru operații speciale/(FOS) 
din armata României reprezintă o structură 
bine conturată, având o reprezentare 
semnificativă în teatrele de operaţii (Irak, 
Afganistan, Kosovo). Acest tip de forţe nu 
sunt un produs de masă, formarea unui 
luptător este cuprinsă între 2 ani și 5 ani, astfel 
calitatea luptătorului de forţe pentru operaţii 
speciale este superioară, în special datorită 
procesului riguros de recrutare, selecţie și 
pregătire. 

Procesul de selecţie este sever, fiind 
selecţionaţi doar militarii care se încadrează 
în profilul luptătorului de forţe pentru operaţii 
speciale. Sunt recrutaţi militari cu experienţă, 
militari care activează în sistemul militar doar 
de câteva luni dar și civili cu aptitudini.

Aparent profilul luptătorului de forţe 
pentru operaţii speciale se aseamănă cu 
personajul principal din filmele „Rambo”, 
dar realitatea este alta; inteligenţa, curajul, 
ingeniozitatea, lucrul în echipă, perseverenţa, 
flexibilitatea, determinarea, rezistenţa psihică 
și fizică sunt principalele calităţi pe care 
trebuie să le aibă un luptător de forţe speciale. 
Unele calităţi pot fi regăsite la candidaţii 
care optează pentru cursul de calificare 
forţe pentru operaţii speciale, iar pe altele 

„O NOUĂ PROVOCARE:
 FORŢELE PENTRU OPERAŢII 
SPECIALE - ENTUZIASM ŞI EZITARE“
Căpitan Marius HUMENIUC*

* Forţe pentru operaţii speciale

luptătorul de forţe pentru operaţii speciale 
le poate dobândi în timp, important este ca 
luptătorul de forţe pentru operaţii speciale 
să se adapteze cerinţelor și standardelor 
grupului pentru ca acesta să acţioneze ca un 
întreg.

Instructorii din cadrul Cursului forţe 
pentru operaţii speciale sunt specializaţi în 
cadrul școlilor de profil din SUA și Europa, 
aceștia sunt militari cu experienţă care au 
fost încadraţi în detașamentele Alpha (ODA 
- Operational Detachment Alpha), care au 
executat numeroase misiuni în teatrele de 
operaţii, au pregătire psiho-pedagogică 
și sunt în măsură să evalueze nivelul de 
pregătire al cursanţilor în funcţie de cerinţele 
și standardele cerute.

Cursul de calificare forțe pentru operații 
speciale are durata de aproximativ 9 luni, în 
cadrul căruia instructorii testează capacitatea 
cursanților de a reacționa la diferiți stimuli 
(privarea de somn, lipsa hranei, capacitatea 
de reacție și concentrare în momentul 
simulării angajării în luptă, luarea deciziilor în 
momente critice, supraviețuire în captivitate) 
și evaluează nivelul de pregătire al fiecărui 
cursant la diferite discipline militare. Doar cei 
mai bine pregătiţi fizic și psihic dintre cursanții 
înscriși la curs, după perioada de recrutare, vor 
absolvi în cele din urmă cursul de calificare 
forțe pentru operații speciale. 
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Unii  cursanţi renunţă în primele ore când 
iau contact cu primele sarcini primite, iar alţii 
pe măsură ce realizează că nu se regăsesc în 
tiparul forţelor pentru operaţii speciale sau 
sunt îndepărtaţi din curs pentru că nu au 
îndeplinit baremele la probele la care au fost 
evaluaţi sau au încălcat reguli de bază privind 
siguranţa lor sau a colegilor.

Au fost situaţii când militari eliminaţi la 
diferite module din curs, s-au pregătit pe 
parcursul anului și au reluat din nou cursul 
de calificare forţe pentru operaţii speciale 
pentru că motivaţia intrinsecă primează și 
i-a determinat să depășească orice obstacol, 
astfel încât să devină parte integrantă a 
familiei de forţe pentru operaţii speciale.

Formarea unui luptător de forţe pentru 
operaţii speciale este continuă începând 
de la absolvirea cursului de calificare forţe 
pentru operaţii speciale și până la trecerea în 
rezervă. Luptătorul de forţe pentru operaţii 
speciale are posibilitatea de a avansa mai 
rapid în carieră și de a participa la cursuri 
de specializare în mai multe domenii, atât 
în ţară, dar și în străinătate (curs de medical, 
curs de informaţii, curs lunetist etc.), fapt ce îi 
facilitează executarea misiunilor specifice cât 
mai profesionist. 

Un alt aspect important în profilul 
luptătorului de forţe pentru operaţii speciale 
îl reprezintă competenţele lingvistice pe 
care trebuie să le deţină, în special la limba 
engleză, dar și la alte limbi străine, aceste 

competenţe fac ca luptătorul de forţe pentru 
operaţii speciale să relaţioneze mult mai ușor 
cu alţi membri din cadrul altor structuri ale 
armatelor din cadrul alianţei NATO, dar și 
pentru a stabili relaţii de coordonare cu ţara 
gazdă în momentul executării de misiuni în 
teatrele de operaţii. 

Obiectivul unui grup de forţe pentru 
operaţii speciale este să-și depășească 
limitele indiferent de situaţie, să execute 
misiuni acolo unde alţii nu reușesc, pentru că 
sunt antrenaţi și pregătiţi să facă faţă oricăror 
situaţii neprevăzute. 

Luptătorul de forţe pentru operaţii 
speciale este în măsură să se adapteze și să 
utilizeze la capacitate maximă orice tehnică, 
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echipament, aparatură sau armament, 
indiferent de proveninţă pentru a-și îndeplini 
cât mai bine misiunea. 

Dotarea cu echipament și tehnică a 
grupului de forţe pentru operaţii speciale 
este de ultimă generaţie. Luptătorul de forţe 
pentru operaţii speciale este echipat cu 
armament de proveniență NATO (pușcă de 
asalt M-4, pistol Glock-17, mitralieră M-249, 
etc.), aparatură de vedere pe timp de noapte 
individuală, echipamente de observare și 
înregistrare, și alte categorii de echipament 
care deservesc misiunile forţelor pentru 
operaţii speciale. 

Sunt mulți cei care vor să facă parte 
din comunitatea forţelor pentru operaţii 
speciale și foarte puțini sunt cei care reușesc 
datorită sacrificiilor pe care sunt nevoiți să 
le facă, timpului petrecut departe de cei 
dragi și simplului fapt de a fi și parașutist sau 
scafandru.

O altă calitate (obligatorie) a unui luptător 
de forţe pentru operaţii speciale este de a fi 
brevetat personal aeronavigant/navigant 
(parașutist/scafandru); sunt mulţi cursanţi 
care nu pot face pasul acesta, datorită 
inaptitudinii medicale și fricii de înălțime 
cu care se confruntă la antrenamentul din 

trenajor (simularea saltului cu parașuta de pe 
o platformă de la o înălțime de 10 m) sau la 
primul salt cu parașuta.

Familia și colegii din cadrul detașamen-
tului sunt cei care te sprijină în procesul de 
dezvoltare profesională, atunci când urmezi 
forme de pregătire, exerciții naționale/
internaționale și misiuni în teatrele de 
operații.

Entuziasmul, ambiția, determinarea și 
dorința de a face parte din comunitatea de 
forţe pentru operaţii speciale sunt principii 
care te stimulează să treci peste orice obstacol 
și să îți dorești să fii cel mai bun.

În încheiere vreau să îmi exprim recu-
noştinţa faţă de personalul care contribuie 
activ la formarea şi dezvoltarea forţelor 
pentru operaţii speciale.

Este timpul să schimbi ceva în viaţa ta: „Fii 
unul dintre cei mai buni!”.
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EVALUAREA PSIHOLOGICĂ  
DE TIP SCREENING
Maior Cătălin CĂLIN* 

Pcc Corina ICA-MACICAŞ

* Centrul Naţional Militar de Psihologie și Sănătate 
Comportamentală

Personalul care participă la misiuni cu 
grad ridicat de risc, se expune la condiții 
extreme, solicitante din punct de vedere fizic 
și psihologic, în care lipsa performanței poate 
duce la consecințe severe. Într-o oarecare 
măsură, toate misiunile pot fi considerate 
ca având un grad ridicat de risc, deoarece 
militarii sunt dislocați pentru perioade 
lungi de timp în medii ostile, în care pot fi 
implicați în luptă sau în acțiuni directe asupra 
inamicului; sunt angajați în acțiuni tactice 
neconvenționale, nonrutiniere și se confruntă 
cu situații necunoscute și incontrolabile care 
implică expertiză, inițiativă și ingeniozitate. 

Încă din Primul Război Mondial, au fost 
implementate o serie de programe de 
screening, însă niciunul nu a reușit să conducă 
la o creștere a forței. Cu toate acestea, este 
cât se poate de justificat interesul pentru 
dezvoltarea unor strategii noi de evaluare care 
să reducă prevalența tulburărilor psihologice 
ale trupelor dislocate în teatrele de operații, 
având în vedere faptul că, la întoarcerea 
din misiune, un procent mult mai mare de 
militari, 15.6 până la 17% (comparativ cu 
9.3% înainte de dislocare), au întrunit criteriile 
pentru depresie, anxietate sau tulburare de 
stres posttraumatic (Freeman, 2009). Din 
acest punct de vedere, selecția personalului 
în vederea încadrării unor funcții ce presupun 
siguranță și predictibilitate (selecting-in) 
se desfășoară într-o paradigmă diferită 
față de cea a personalului care participă la 
misiuni cu nivel ridicat de risc (screening-
out). În primul caz, evaluarea este orientată 
pe identificarea abilităților complexe sau a 
atributelor psihologice necesare în realizarea 
sarcinilor, la un nivel adecvat de performanță. 
În cazul evaluării de tip screening, există 

două abordări. Prima abordare are rolul de 
a identifica personalul care se confruntă 
deja cu manifestări disfuncționale sau 
comportamente contraproductive, cu scopul 
de a evita apariția unor complicații pe timpul 
misiunii, în timp ce în cel de-al doilea caz, este 
vorba despre identificarea personalului care 
prezintă vulnerabilitate pentru dezvoltarea 
acestora. 

Pentru ca evaluarea să fie justificată, 
acesta trebuie să scoată în evidență militari 
care prezintă o condiție incapacitantă și 
care nu au putut fi identificați și eliminați de 
un alt proces care își propune selecția unor 
trupe sănătoase (evaluare pentru selecție la 
intrarea în sistem sau evaluare periodică). În 
consecință, valoarea adăugată a procesului 
de evaluare pentru misiune este greu de 
demonstrat deoarece  militarii care participă 
la misiune fac parte dintr-o populație 
preselectată, sunt antrenați într-o manieră în 
care abilitățile fizice și mentale sunt testate 
permanent, astfel încât impactul situațiilor 
de luptă să fie cât mai mic. În momentul în 
care trupele ajung în zona de operații, acest 
proces multistratificat de selecție și pregătire 
asigură un nivel ridicat de sănătate fizică și 
mentală, conducând la așa-numitul „efect al 
luptătorului sănătos”. 

În ultimii ani, cercetarea în domeniul 
psihologiei operaționale a scos la iveală 
dovezi cu privire la relevanța unor predictori 
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în raport cu dezvoltarea unor probleme 
psihologice la întoarcerea din misiune 
(eforturile cele mai vizibile fiind în zona 
tulburărilor asociate traumei și factorilor de 
stres). Dintre predictorii analizați, experiența 
evenimentelor de viață înainte de dislocare 
este un aspect demn de luat în considerare. 
Evaluarea psihologică se desfăşoară înainte 
şi după executarea misiunilor operaţiilor 
şi activităţilor de pregătire, având la bază 
concepția modelului stres-vulnerabilitate, 
din teoria cognitiv-comportamentală.

Conform modelului mai sus menționat, 
patologia psihologică se dezvoltă din 
interacțiunea factorilor stresori cu vulne-
rabilitățile individuale. Astfel, este posibil ca 
o persoană să dezvolte reacții foarte intense 
la un stresor foarte redus ca intensitate, dacă 
nivelul personal de vulnerabilitate anterior 
confruntării cu stimulul este foarte ridicat. 
În aceeași manieră, o persoană se poate 
confrunta cu evenimente de viață cu un 
nivel ridicat de solicitare (stres), însă nivelul 
de vulnerabilitate să fie scăzut, iar depășirea 
evenimentelor să se facă fără probleme. Un 
alt aspect esențial de care trebuie să se țină 
cont în aprecierea riscului de a dezvolta o 
problemă de natură psihologică, îl reprezintă 
resursele sau mecanismele pe care un individ 
le angajează în momentul în care se confruntă 
cu o dificultate. 

Pornind de la paradigma cognitiv-compor-
tamentală și modelul stres-vulnerabilitate, 
evaluarea psihologică de tip screening  
vizează următoarele aspecte:

 - evenimentele de viaţă - evenimente 
semnificative din antecedentele de viaţă 
ale persoanelor, care au avut un impact cu 
potenţial traumatic;

 - componentele de sănătate mentală, 
problemele psihocomportamentale -  anu-
mite manifestări psihocomportamentale și 
disfuncţionale ce pot constitui baza dezvol-
tării unor simptome caracteristice tulburări-
lor psihice;

 - mecanismele etiopatogenetice- factori 
de vulnerabilitate (cogniţii disfuncţionale/
credințe iraționale generale) care, în inter-
acţiunea cu evenimentele stresante de viaţă 
generează psihopatologie;

 - mecanismele de sanogeneză - capa ci-
tatea de coping a fiecărei persoane, moda-
lităţile proprii de a controla și reduce distresul 
emoţional, dobândirea altor înţelesuri de 
viaţă și conectarea la un suport social.

Așa cum am mai precizat, militarii sunt 
un grup preselectat, trecând prin foarte 
multe procese de evaluare psihologică, 
cele mai multe dintre ele vizând predicția 
comportamentului performant. În acest sens, 
informațiile obținute anterior pot fi utilizate 
și în procesul de selecție pentru misiune, 
predictorii performanței fiind implicit și 
factori protectori în cazul apariției patologiei. 
În situația în care există persoane identificate 
cu vulnerabilități, acestea beneficiază de 
programe de asistență psihologică dezvoltate 
pornind de la problema identificată, în 
vederea flexibilizării cognițiilor care au avut 
impact asupra rezilienței individuale sau a 
mecanismelor de coping adaptativ și care pot 
predispune la dezvoltarea unor probleme 
emoționale și/sau comportamentale. 
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Resursele umane constituie una dintre 
cele mai mari investiţii ale unei organizaţii, 
ale cărei rezultate persistă în timp. Din 
această perspectivă, recrutarea și selecţia 
candidaţilor pentru profesia militară‚ 
reprezintă o prioritate în succesiunea etapelor 
de reformă a resurselor umane în Armata 
României. Tranziţia de la armata bazată pe 
serviciul militar obligatoriu, la cea bazată pe 
voluntariat, a impus repoziţionarea profesiei 
militare pe piaţa muncii, mai ales în raport cu 
concurenţa reprezentată de celelalte instituţii 
similare ale statului.

ASPECTE ACTUALE SPECIFICE 
RECRUTĂRII ŞI SELECŢIEI 
PERSONALULUI DIN MEDIUL MILITAR
Lector universitar doctor  
Mihaela GURANDA*

* Academia Forțelor Aeriene, lector

Recrutarea personalului pentru mediul 
militar reprezintă o temă de actualitate 
în managementul resurselor umane ale  
armatei și reprezintă un proces de căutare, 
identificare, localizare și atragere a candi-
daţilor potenţiali din care se vor selecta cei 
competitivi și care corespund cel mai bine 
cerinţelor și intereselor armatei. Reforma din 
armată a impus modernizarea sistemului de 

management al carierei militare, începând de 
la definirea posturilor, recrutarea și selecţia 
personalului, pregătirea și evoluţia în carieră 
a acestuia până la reconversia celor ce ies din 
sistem. 

Pentru asigurarea recrutării și selecţiei 
personalului militar profesionalizat a fost 
construit un sistem compatibil cu cel din 
armatele NATO, format din birouri de 
informare și recrutare aflate în fiecare judeţ, 
centre zonale de selecţie și orientare care 
asigură candidaţii cu potenţial adecvat 
pentru instituţiile militare de învăţământ 
(Alexandrescu, 2010).

Obiectivul activităţii de selecţie este 
acela de a realiza o evaluare a personalităţii  

candidatului pentru a putea realiza o 
predicţie asupra viitoarei integrări și adaptări 
într-un mediu ales. Profesia militară, prin 
natura activităţilor sale, impune exigenţe și 
caracteristici specifice.

Condiţiile generale pe care trebuie să le 
îndeplinească cumulativ tinerii care doresc să 
urmeze o carieră militară sunt:

 - cetăţenie română și domiciliul stabil în 
România;



MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ARMATA ROMÂNIEI

EDIŢIA A II-A, NUMĂRUL 14/201846

 - dezvoltare fizică armonioasă (apt 
medical din punct de vedere fizic);

 - comportament moral în societate;
 - inexistenţa urmăririi penale sau de 

judecată pentru săvârșirea unor infracţiuni;
 - neapartenenţa la partid, formaţiuni 

sau organizaţii politice;
 - neapartenenţa la culte sau secte reli-

gioase care, potrivit legii, contravin normelor 
de păstrare a ordinii publice, precum și celor 
care încalcă bunele moravuri sau afectează 
desfășurarea profesiei militare;

 - să nu fie asociat unic ori să participe 
direct la administrarea sau conducerea unor 
organizaţii sau asociaţii comerciale.

Recrutarea candidaţilor pentru profesia 
militară este un proces complex, de 
identificare, informare, atragere și orientare a 
absolvenţilor instituţiilor civile de învăţământ 
spre instituţiile militare de formare a ofiţerilor, 
maiștrilor militari și subofiţerilor. 

Activitatea de selecţie a candidaţilor 
pentru mediul militar se desfășoară în cadrul 
a trei centre zonale de selecţie și orientare. 
Misiunea centrului zonal de selecţie și 
orientare constă în selecţia candidaţilor 
recrutaţi pentru profesia militară și orientarea 
profesională a acestora spre categorii de 
personal, arme și specialităţi militare, în 
raport cu potenţialul psiho-aptitudinal al 
fiecărui candidat.

Noul sistem de recrutare a candidaţilor 
pentru cariera militară în condiţiile trecerii 
treptate la profesionalizarea armatei pune 
accent pe existenţa unei oferte educaţionale 
și profesionale extrem de dinamice și de 
variate. Datorită faptului că mediul militar 
trebuie să se raporteze la schimbările 
survenite în societate și pe piaţa ofertelor 
profesionale, a fost necesară găsirea unor 
modalităţi eficiente de atragere a tinerilor 
către acest domeniu profesional prin căutare 
activă și continuă, transparenţă și colaborare 
cu mediul civil și comunitatea locală. 

Integrarea în alianţa Nord – Atlantică are 
impact asupra managementului resurselor 
umane din mediul militar (Duţu, 2005). 
Structurile din Ministerul Apărării, direct 
implicate în proiectarea strategiei de 
promovare a profesiei militare au obiective 
clar stabilite și metode potrivite pentru un 

management eficient al resurselor umane. 
Eficienţa campaniei se măsoară prin următorii 
indicatori:

 - numărul de persoane care solicită 
informaţii la birourile informare-recrutare, pe 
parcursul campaniei.

 - numărul de persoane care solicită 
informaţii prin intermediul internetului și al 
liniei telefonice de informare gratuită.

 - numărul de accesări ale website-ului 
dedicat recrutării.

 - numărul total de candidaţi recrutaţi 
pentru profesia militară.

 - numărul de solicitări de informaţii, 
interviuri, reportaje din partea mass-media.

 - numărul de relatări pozitive sau 
neutre apărute în mass-media, despre 
oferta profesională a Ministerului Apărării, 
procedurile de recrutare și selecţionare, 
condiţiile de muncă și de viață ale militarilor.

 - numărul de solicitări sosite la birourile 
informare-recrutare, din partea diverselor 
instituţii/organizaţii, în vederea participării 
la diverse evenimente sau realizarea de 
prezentări privind oferta armatei.

 - numărul de produse promoţionale 
distribuite, pe o persoană recrutată.

 - costul promovării (cheltuielile) pentru 
o persoană atrasă (Alexandrescu, 2010).

Conform studiilor actuale s-a constatat 
că majoritatea tinerilor cunosc oferta 
Ministerului Apărării Naţionale privind 
profesia militară. Cu cât cunosc mai mult 
despre mediul militar, cu atât interesul lor 
pentru profesia militară este mai puternic. 
Unii tineri au aflat de profesia militară de la 
familie și prieteni. 

Motivul principal pentru care aleg cariera 
militară îl reprezintă siguranţa locului de 
muncă, urmată de prestigiul social (Belu, 
2002). Printre dezavantajele profesiei militare 
tinerii punctează condiţiile dificile de muncă 
și posibilitate de afirmare personală redusă. 

Majoritatea tinerilor au încredere în 
instituţia militară, de aceea, pentru atragerea 
celor mai buni candidaţi pentru profesia 
militară, promovarea acesteia trebuie făcută 
în toate insituţiile de învăţământ din ţară.

 Calităţile umane cele mai apreciate de 
tineri sunt: inteligenţa, cinstea și omenia, 
voinţa, perseverenţa și sociabilitatea. Pentru 
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tinerii care aspiră spre o carieră militară 
cinstea trece pe primul loc, urmată de 
inteligenţă. Forţa, rezistenţa și sensibilitatea 
sunt cel mai puţin apreciate nefiind condiţii 
absolut necesare pentru un bun militar. 
Pentru marea majoritate a tinerilor, „reţeta 
succesului” în viaţă o constituie pregătirea 
personală, capacitatea de a-și susţine opiniile, 
iniţiativa și un mediu competiţional. Tinerii 
care manifestă interes pentru cariera militară 
sunt și mai convinși de necesitatea pregătirii 
personale, a susţinerii convingerilor proprii 
și a iniţiativei. Loialitatea nu este o condiţie 
importantă pentru reușita în viaţă. 

Criteriile după care tinerii aleg o profesie 
sunt: satisfacţia profesională, siguranţa 
locului de muncă, posibilitatea de afirmare 
și venitul. Cei care ar opta pentru cariera 
militară apreciază, în primul rând, siguranţa 
locului de muncă. Mediul militar este văzut 
ca fiind pentru oameni puternici, loc potrivit 
pentru dezvoltarea personalităţii. 

Analizând procesul de recrutare estimăm că 
pot apărea următoarele situatii problematice: 
în zonele cu o economie funcţională și 
eficientă, exprimată printr-o bună salarizare, 
în absenţa unei puternice motivaţii, numărul 
tinerilor ce se vor prezenta la recrutare va fi 
relativ mic; în momentele de criză, când este 
iminentă folosirea forţei în unele zone de pe 
glob și când România își va asuma obligaţii 
politice de a participa cu trupe la aceste 
acţiuni, numărul voluntarilor prezentaţi la 
recrutare ar putea fi mai mic decât cel necesar; 

în regiunile în care densitatea populaţiei este 
mai scăzută, și implicit baza de selecţie mai 
redusă, nu vor putea fi asigurate, unităţilor 
din zonă, resursele umane de care au nevoie. 

Aceste probleme ar putea fi evitate prin: 
promovare a profesiei militare corectă, 
continuă și eficientă; acordare a unei bune 
salarizări; acordare a unor facilităţi economice, 
sociale, precum și prioritate la angajare 
a luptătorilor profesioniști la trecerea în 
rezervă; garanţii materiale și morale pentru 
familie, în cazul decesului ori îmbolnăvirii 
incurabile, în acţiunea militară sau pe timpul 
procesului de instrucţie; promovarea unui 
proces de instruire eficient, corelat cu o bună 
înzestrare tehnicomaterială, care să permită 
reducerea pierderilor pe câmpul de luptă și 
oferirea siguranţei luptătorului profesionist 
(promovarea conceptului de război cu 
pierderi zero). 

Pentru asigurarea cu personal activ și de 
rezervă a unităţilor din zonele cu densitate 
scăzută a populaţiei, instituţia militară ar 
trebui să se implice în asigurarea de locuinţe 
pentru profesioniștii aduși în aceste zone 
(Alexandrescu, 2010).

Promovarea profesiei militare, în cazul 
trecerii la serviciul militar voluntar, constituie 
principala modalitate prin care se poate 
asigura o solidă bază de selecţie (Grigore, 
2003). Militarii din armata viitorului trebuie 
să provină din rândul voluntarilor, ceea ce 
presupune o motivare clară a fiecăruia. Aș 
adăuga și o motivare generală a întregii 
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societăţi, dispusă să investească într-o 
astfel de instituţie, capabilă să surmonteze 
toate greutăţile financiare sau economice, 
în virtutea unui vechi principiu potrivit 
căruia „dacă dorești pacea – pregătește-te 
de război”. În ceea ce privește optimul 
motivaţional rămâne de actualitate ceea 
ce spunea Tucidide: „forţa unei cetăţi nu se 
măsoară prin grosimea zidurilor sale, ci prin 
voinţa cetăţenilor săi” (Hoară, 2010).

Așadar, toţi cei care doresc să intre 
în mediul militar este recomandat să se 
informeze, să colecteze date suficiente pentru 
luarea deciziei potrivite și după selecţie să 
se pregătească permanent, să exploreze 
domeniile și să se implice în dezvoltarea lor 
personală, profesională și instituţională. O 
provocare continuă este aceea că la baza 
recrutării și selecţiei celor din mediul militar 
stă ideea de luptător, specialist în gestionarea 
situaţiilor de criză, cu răspuns prompt și 
eficient la orice solicitare specifică mediului 
militar. 

Procesul de dezvoltare a capacităţilor 
celor din mediul militar va fi continuu, 
cu accent pe dezvoltarea unor forţe 

moderne, dotate adecvat, interoperabile, cu 
capacitate de autosusţinere și de protecţie 
multidimendională, cu sistem de comandă 
și control flexibil și eficient (Carta Albă a 
Apărării, 2017).
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Unul dintre cele mai importante aspecte, 
atunci când vorbim despre evaluarea 
psihologică, fie ea de selecţie sau periodică, 
este conceptul de adaptare profesională. 
Adaptarea nu este altceva decât acea 
potrivire dintre persoană și mediul ei de 
muncă, astfel încât să poată fi asigurată 
eficienţa profesională și performanţa în 
muncă. În aviaţie, conceptul central pe care 
se bazează performanţa este cel de siguranţă 
aeronautică. Din perspectiva riscului major 
în domeniile profesionale aeronautice este 
extrem de important modul în care este 
conceput procesul de evaluare psihologică.

Există, așadar, două momente principale 
ale evaluării psihologice în aviaţie: la 
admiterea în instituţiile de formare (Academia 
Forţelor Aeriene, în special) și pe tot parcursul 
carierei profesionale. În articolul de faţă 
ne vom referi, pe scurt, la caracteristicile 
acestora, subliniind, prin comparaţie, atât 
asemănările cât și diferenţele, din perspectiva 
teoriei adaptării profesionale. 

Selecţia psihologică
Selecţia psihologică este un proces 

decizional care se bazează pe recoltarea, de 
la candidaţii care optează pentru o anumită 
profesie, a informaţiilor relevante pentru 
succesul viitor în profesia respectivă. Astfel, 
se realizează o comparaţie între persoanele 
care doresc să exercite profesia în cauză 
și sunt alese acelea care au cele mai multe 
șanse de a realiza performanţa profesională 
așteptată. 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ  
DIN PERSPECTIVELE ADAPTĂRII 
PROFESIONALE A PERSONALULUI 
AERONAUTIC MILITAR
Locotenent-colonel psiholog  
Doina TRANDAFIR*

* Institutul național de medicină aeronautică și spațială, 
psiholog

Astfel, selecţia psihologică se întemeiază 
pe conceptual de aptitudine (acele 
caracteristici stabile în timp și puţin sau deloc 
antrenabile), iar obiectivul examenului de 
selecţie este acela de a evalua potenţialul 
aptitudinal atât din perspectiva solicitărilor 
specifice zborului cât și a aspectelor legate 
de contextul organizaţional.

Selecţia poate fi primară (admitere) și 
secundară (promovări, schimbarea tipului 
de aeronavă ș.a.) iar examenul psihologic 
de selecţie este obligatoriu pentru toate 
categoriile de personal care au implicaţii 
directe în siguranţa aeronautică.

Stabilirea factorilor relevanţi pentru 
performanţa profesională în aviaţie

Nicio selecţie nu poate avea loc fără 
identificarea elementelor relevante pentru  
performanţa profesională. Această cunoaș-
tere este una din provocările perma-
nente ale psihologului implicat în mediul 
organizaţional. Cu alte cuvinte, se pornește 
de la întrebarea: ce factori ar trebui să 
considerăm ca fiind relevanţi pentru 
performanţa profesională în aviaţie? – sau ce 
să măsurăm (evaluăm) în cadrul unui proces 
de selecţie? 

Răspunsul la această întrebare pornește 
întotdeauna de la procesului de analiză a 
muncii. 

Astfel, cerinţele /sarcinile profesionale vor 
fi „traduse” în cerinţe de natura psihologică. 
De pildă, sarcina de a urmări permanent 
aparatura de bord implică aptitudini 
precum atenţia distributivă și rezistenţa la 
solicitări prelungite. În procesul de selecţie, 
prin determinarea nivelului aptitudinal al 
candidaţilor, se estimează potenţialul de a 
face faţă solicitărilor profesionale specifice. 
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Altfel spus, la selecţie se vor evalua acele 
caracteristici individuale care reprezintă 
predictori ai performanţei profesionale. 

Pentru a ne asigura că procesul de selecţie 
este adecvat, periodic se realizează așa-
numitele studii de validitate predictivă, în 
care sunt corelate rezultatele evaluărilor 
psihologice cu anumite criterii ale per-
formanţei profesionale. Acestea pot fi extrase 
din evaluări în timpul realizării sarcinii (ex.: 
abilităţi de rezolvare a problemelor) şi 
evaluări în context (stabilitate emoţională, 
capacitate de lucru în echipă); ex. de criteriu: 
performanța academică (note și alte 
evaluări).

Elementele ce compun aptitudinea 
psihică pentru profesiuni aeronautice

În literatura dedicată selecţiei în domeniu 
aeronautic se amintește de trei categorii 
importante de abilităţi. În primul rând, vorbim 
despre o serie de calităţi absolut necesare 
desfășurării cu succes a profesiilor militare în 
general și a celor aeronautice în special. Aici 
avem în vedere excluderea deficienţelor fizice 
grave și a tulburărilor emoţionale, care sunt 
incompatibile cu anumite profesii; în cele mai 
multe cazuri sunt limitate prin „autoselecţie” .

În al doilea rând, ne referim la calităţi 
esenţiale pentru procesul de instruire, 
care se regăsesc la toți oamenii, la niveluri 
diferite de dezvoltare, mai ușor sau mai 
dificil antrenabile. De exemplu, toţi oamenii 
sunt capabili să efectueze raţionamente şi 
să ia decizii pe baza acestora, însă pentru un 
pilot este importantă atât această calitate 
cât şi viteza cu care se desfăşoară procesele 
decizionale. 

În cel de-al treilea rând trebuie luate în 
seamă calităţi importante din perspectivă 
organizaţională. 

Aici includem aspecte precum comporta-
mentul de relaţie, aderenţa la norme și 
reglementări, stabilitatea motivaţională ș.a.

În ceea ce privește calităţile esenţiale ale 
procesului de instruire și care fac obiectul 
selecţiei psihologice, se au în vedere două 
clase de informaţii: nivel aptitudinal cognitiv 
general și aptitudini operaţionale.

Aptitudinile cognitive generale se referă 
la procese cognitive implicate în rezolvarea 
de probleme noi, cum sunt inteligenţa 

cristalizată (abilitatea de a folosi deprinderi, 
cunoștinţe și experienţă acumulată în 
rezolvarea de probleme) și inteligenţă 
fluidă (capacitatea de a rezolva probleme 
în situaţii noi, independent de cunoștinţele 
acumulate), raţionamentul de tip inductiv și 
cel de tip deductiv, raţionament pe bază de 
material numeric și verbal (capacitatea de a 
aplica anumite concepte matematice pentru 
rezolvarea unor probleme noi), înţelegerea  și 
raţionament matematic, fluenţă și înţelegere 
verbală, viteza cognitivă etc. 

Aptitudinile operaţionale (sau specifice) 
se referă la aspecte precum: caracteristici ale 
percepţiei (viteza de procesare perceptivă, 
acurateţe, integrare, percepţie periferică), 
caracteristici ale atenţiei (concentrare, per-
sistenţă, selectivitate, vigilenţă); calitatea și 
viteza deciziei (eficienţa deciziei) în situaţii 
de suprasolicitare mentală; procesarea 
informaţională în condiţii de stres temporal; 
caracteristicile memoriei și abilităţile de 
învăţare; estimare computaţională; coor-
donare senzorio-motorie (timp de reacţie, 
coordonarea mișcărilor); abilităţi de lucru 
în condiţii de sarcină multiplă; rezistenţă la 
sarcini repetitive și monotone; reprezentare 
spaţială; anticipare a timpului și mișcării; 
adaptare la sarcini dinamice. 

Am amintit majoritatea aptitudinilor 
evaluate la selecţie pentru profesiuni cu grad 
mare de risc și de solicitare mentală pentru a 
se observa gradul de complexitate al acestor 
tipuri de investigaţii. Este motivul pentru 
care examinările psihologice se desfășoară 
pe perioade lungi de timp (mergând până 
la evaluări de două zile, așa cum este cazul 
examenelor de selecţie pentru piloţi). 

Din perspectiva adaptării profesionale, 
evaluarea structurii de personalitate este un 
element extrem de important. Un examen de 
selecţie va avea în vedere atât caracteristici 
structurale și integrative (intro-extraversiune, 
încredere și siguranţă de sine, spirit ofensiv, 
atitudine decizională, atitudine faţă de risc, 
capacitate de adaptare la stres, rezistenţă la 
frustrare) precum și caracteristici de relaţie 
(sociabilitate, capacitate de lucru în echipă, 
raportare la autoritate); tendinţe clinice 
(echilibru emoţional, anxietate, depresie, 
conduite aditive). Factorii motivaţionali sunt 
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și ei foarte importanţi - ei pot compensa, 
uneori, anumite trăsături vulnerabile de 
personalitate. 

Evaluările psihologice periodice
Dacă, în cazul selecţiei, conceptul 

central este aptitudinea, în cazul evaluărilor 
periodice, elementul central este adaptarea 
aeronautică. Evaluarea psihologică din 
perspectiva adaptării are la bază ideea 
că eficienţa profesională este un rezultat 
al gradului de armonizare dintre individ 
şi organizaţie. Cea mai bună predicţie a 
adaptării viitoare este adaptarea curentă. 
Dacă în evaluarea de selecţie ne interesează 
nivelul aptitudinal, aici ne interesează gradul 
adaptării curente (care, de altfel, este o 
informaţie de care nu avem parte la selecţie). 
Din cele de mai sus reiese faptul că adaptarea 
(nu aptitudinea) este indicatorul adecvat 
pentru predicţia post-selecţie a performanţei 
profesionale (evaluare periodică). Această 
concepţie se întemeiază pe două idei de bază: 
1) performanţa individuală şi organizaţională 
este rezultatul congruenţei dintre angajaţi şi 
mediul de muncă (teoria potrivirii persoană
organizaţie - Bowen, Ledford, & Nathan, 
1991; Levesque, 2005); 2)  adaptarea este 
corespondenţa dintre mediul de muncă 
şi „personalitatea profesională” (teoria 
Minnesota a adaptării la muncă - Dawis, 2004; 
Dawis, England, & Lofquist, 1964; Dawis, 
Lofquist, & Weiss, 1968) (Popa, 2015).

Dacă, în cazul selecţiei, sarcina psiho-
logului era de a identifica elementele 
relevante pentru succesul profesional, în 
cazul evaluărilor periodice, sarcina acestuia 
este de a identifica, prin studii specifice, 
care sunt criteriile de evaluare a adaptării 
profesionale. În mediul aeronautic, aceste 
criterii pot fi rezumate astfel:

Diminuare semnificativă a performanţei 
profesionale/aptitudinilor tehnicprofesionale. 
Este vorba de acele scăderi ale performanţei 
care nu sunt puse pe seama apariţiei unor 
boli fizice sau a unei oboseli accentuate. 

Atitudine inadecvată faţă de zbor (ex.: 
dinamica motivaţională, motivaţie excesivă 
pentru prestigiu, bani sau alte aspecte 
secundare în raport cu antrenamentul, 
progresul deficitar în instruire și deficienţe 

de profesionalism în general). Modul de 
raportare la riscul profesional (fenomene 
de teamă de zbor etc.) precum și la norme 
și reguli sunt, de asemenea, extrem de 
importante. 

Manifestări de personalitate precum: 
imaturitate, neasumarea responsabilităţii, 
izolare, dificultăţii de subordonare, relaţii 
deficitare în colectiv (manifestări de relaţie în 
mediul profesional pe verticală și orizontală), 
control ineficient al impulsurilor sau orice alt 
aspect care poate influenţa negativ lucrul în 
echipă și performanţa operaţională (chiar și 
atunci când acestea nu pot fi diagnosticate în 
termeni psihiatrici).

Istoric personal încărcat: istoric medical 
marcat de frecvente și numeroase acuze 
somatice, care pot sugera tulburări de 
somatizare cauzate de stres, probleme 
cu justiţia (civilă sau militară), utilizare de 
droguri/exces de substanţe de tipul cafelei, 
alcoolului, angajare în situaţii de tulburare 
a ordinii publice care pot indica imaturitate, 
impulsivitate sau trăsături antisociale. 

Impactul emoţional al unor evenimente 
traumatice, probleme personale semni-
ficative, nerezolvate timp prelungit (divorţ 
sau separare familială, opoziţia familiei 
pentru cariera profesională). 

Ori de câte ori se constată astfel de situaţii, 
se impune și o evaluare psihologică, pentru 
a determina dacă diminuarea performanţei  
are la bază aspecte de natură psihologică. 

În urma evaluării psihologice, se pot 
constata următoarele tipuri de deficienţe: 

1) inadaptare profesională de natură 
psiho-aptitudinală (sunt acele manifestări de 
inadaptare în faza iniţială de instruire); 

2) dezadaptare profesională (diminuare 
semnificativă a performanţelor profesionale, 
consecutivă unei perioade anterioare de 
adaptare); 

3) manifestări psiho-aptitudinale cu 
potenţial dezadaptativ (cu ocazia evaluărilor 
periodice se poate constata existenţa unor 
caracteristici psihocomportamentale ce 
pot pune în pericol exercitarea atribuţiilor 
profesionale).

Toate aceste situaţii impun legătura 
strânsă dintre psiholog, pe de o parte și 
factorii de comandă ai unităţii și instructo-
rului de zbor, după caz.  
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Evaluarea psihologică a adaptării se 
realizează mai puţin prin teste psihologice 
(cum este cazul selecţiei) și mai mult prin 
mijloace mai aproape de instrumentarul 
clinic (inventare, observaţie, interviuri în 
profunzime etc.). Scopul ei nu este de a 
elimina persoanele respective din activitate, 
ci de a găsi cele mai bune modalităţi de 
recuperare. 

Concluzii
Evaluarea psihologică din perspectiva 

adaptării profesionale a personalului 
aeronautic militar face referire la două 
concepte centrale, în funcţie de momentul 
evaluării: aptitudine (la selecţie) și adaptare 
(în cazul controalelor periodice). Însă, chiar 
din momentul selecţiei psihologice, se are 
în vedere adaptarea profesională ulterioară. 
Putem spune, deci, că evaluările iniţiale 
stabilesc potenţialul de adaptare la solicitările 
ce vor urma (adaptabilitatea), pe când 
evaluările curente stabilesc nivelul actual 
al adaptării. Dacă, la selecţie, predictorul 
adaptării viitoare este aptitudinea, în 
evaluările periodice predictorul adaptării 
viitoare este adaptarea curentă. 

Fără conceptul de adaptare profesională, 
atât selecţia cât și evaluările ulterioare nu-și 
au sensul. Adaptarea presupune utilizarea 
unor instrumente diferite de evaluare  a 
potenţialului de performanţă profesională 
în aviaţie și se află la intersecţia unor „zone 
de responsabilitate” diferite: managementul 
instituţiei, evaluarea psihologică și diag-
nosticul psihiatric iar eficienţa gestionării 
problematicii adaptării depinde în mod direct 
de calitatea cooperării dintre aceste instanţe. 
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1. Recrutarea şi selecţia 
candidaţilor în Forţele Navale
Succesul alocării și utilizării resurselor 

umane în forţele armate în general și în 
Forţele Navale în particular, poate fi garantat 
prin urmărirea tuturor dimensiunilor care 
participă la atragerea, formarea, educarea 
și pregătirea cadrelor militare pentru 
prima funcţie, din perspectiva personală 
a individului armonizată ca finalitate cu 
interesul și dezideratele instituţiei.

Recrutarea și selecţia sunt două 
componente esenţiale ale procesului 
complex de atragere, formare și utilizare a 
resurselor umane.

„A recruta este un termen militar şi are 
semnificația de a lua şi a înscrie în evidența 
autorităților militare un tânăr în vederea 
încorporării”1. 

Obiectivele activității de recrutare 
sunt identificarea, atragerea potențialilor 
candidați pentru o viitoare carieră militară și 
orientarea lor către specialitatea potrivită.

„A selecta are semnificația de a alege după 
un criteriu stabilit2”.

Obiectivele activității de selecție vor fi 
identificarea potențialului aptitudinal de 
lider militar, precum și evaluarea aptitudinilor 
fizice și psihice în condiții de efort prelungit 
și stres.

Birourile de informare-recrutare sunt 
principalele structuri care se ocupă de 
activitatea de recrutare. Înfiinţarea acestora 

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA 
CANDIDAŢILOR ÎN FORŢELE NAVALE.  
EVALUAREA APTITUDINILOR 
SPECIALE PENTRU OCUPAREA 
FUNCŢIILOR DIN ARMA „MARINĂ“
Colonel Adrian TURICIANU*

* Statul Major al Forţelor Navale, șef birou.
2 DEX online.
3 Ibidem.

în fiecare judeţ, a dus la îmbunătățirea 
sistemului de recrutare. 

În ultimii ani se abordează și promovarea 
ofertei educaționale în mediul online, cum 
ar fi platformele de socializare și nu numai. 
Fiecare unitate militară a fost dotată cu un 
birou care se ocupă cu stabilirea relațiilor cu 
civilii, administrând și partea de promovare 
în mediul online. Personalul acestor structuri 
are datoria să orienteze strategic partea 
de promovare a ofertelor educaționale ale 
Forţelor Navale.

De asemenea, nu s-a renunțat la vechea 
metodă de promovare, aceea de a se prezenta 
oferta în licee. Argumentul ar fi acela că elevul 
este invadat de informații, din toate direcțiile, 
și are nevoie de consiliere de calitate pentru 
a înțelege ce înseamnă cariera militară. În 
lipsa unei prezentări exacte și detaliate, 
informațiile de pe site-uri nu vor fi suficiente 
pentru ca mesajul să ajungă la publicul țintă.

Ziua porților deschise și Şcoala altfel sunt 
prilejuri foarte bune prin care instituțiile 
de învățământ militar își lansează ofertele 
educaționale și totodată oferta locurilor de 
muncă. 
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Pentru partea de recrutare foarte 
importante sunt sursele de proveniență 
ale personalului. De regulă, pentru viitorul 
personal al Forțelor Navale recrutarea se 
realizează dintre absolvenții cu diplomă de 
bacalaureat/ licență - profil tehnic  în cea mai 
mare parte, deoarece ei susțin proba scrisă la 
matematică și fizică.

Menținerea nivelului de selecție pentru 
categoria Forțelor Navale este un factor 
important, deoarece prin definiție nava este un 
loc periculos de muncă și necesită personal cu 
caracteristici specifice. Pe lângă desfășurarea 
activităților de specialitate, personalul se 
confruntă cu condiții meteorologice dificile, 
ore de lucru prelungite, foarte puțin somn, 
un număr mare de oameni într-un spațiu mic 
de lucru.  

„În urma procesului de recrutare dar și 
de selecție a personalului trebuie asigurat 
un număr optim de candidați cu potențial 
cognitiv pentru admiterea în instituțiile 
militare”3, astfel încât la începutul fiecărui 
an școlar să existe cel puțin un număr de 
elevi/studenți egal cu cel al militarilor care 
urmează să se pensioneze în anul în care 
aceștia vor termina studiile. Atunci când acest 
lucru nu este realizat din diferite motive, iar 
deficitul de personal devine mare se apelează 
la filiera indirectă, realizată în baza ordinelor 
ministrului apărării naționale. 

Pentru ca selecția să fie riguroasă, 
probele de concurs sunt stabilite într-o 
perioadă scurtă de timp. Candidatul trebuie 
să urmeze 4 mari probe: vizita medicală, 
vizita medicală suplimentară (numită fișă de 
ambarcare) - pentru candidații care optează 
pentru instituțiile de învățământ militar din 
cadrul Forțelor Navale, testarea psihologică, 
testarea aptitudinilor fizice, interviul final de 
evaluare în prezența unui psiholog,  testarea 
cu simulatorul integrat pentru conducerea 
navei (proba răului de mare) și examenul scris.

Recrutarea și selecţia candidaţilor se 
continuă cu pregătirea și formarea în 
următoarele instituții de învățământ militar 
din cadrul Forțelor Navale:

– Academia Navală „Mircea cel Bătrân” -  
Constanța

Academia este o instituție de învățământ 
superior cu profil ingineresc – politehnic și 
pregătește ofițeri ingineri pentru Forțele 
Navale, Poliția de Frontieră și Marina 
Comercială până la nivelul de masterat. 

Formarea ofițerilor de marină militară 
se face pe durata a 4 ani de studiu în cadrul 
Academiei, primind la final o diplomă de 
inginer, gradul de aspirant și încadrare în 
prima funcție pentru un termen de 6 luni la 
Şcoala de Aplicație. 

„Academia este dotată, pentru pregătirea 
viitorilor ofițeri de marină, cu un Simulator 
Integrat TRANSAS – NTRO 5000 & ERS 5000, 
dar și alte simulatoare utile cu aparatură 
modernă, cum ar fi Simulatorul Tactic 
Proteus, STING RAY, LINK11 cu capabilități 
C2, de comunicații APCOS 400, observator 
astronomic etc.”4.

Tot în dotarea acestei instituții de învăță-
mânt se afla și renumita Navă Şcoală „Mircea”. 
S-a demonstrat cu prisosință că în cei peste  
70 de ani de existenţă, MIRCEA este o adevă-
rată școală a curajului, profesiei și bărbăției.

– Școala de Aplicație a Forțelor Navale 
„Viceamiral Constantin Bălescu” - Mangalia

„Misiunea școlii constă în perfecționarea 
pregătirii profesionale a ofițerilor cu grade 
inferioare și a maiștrilor militari de marină 
prin cursuri de carieră și de nivel, precum 
și formarea și dezvoltarea profesională a 
soldaților și gradaților voluntari prin cursuri 
de specialitate în raport cu nevoile Forțelor 
Navale”5.

– Școala Militară de Maiştri Militari a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ -  
Constanţa

Şcoala este o instituţie militară de 
învăţământ postliceal, care asigură formarea, 
specializarea și perfecţionarea personalului 
necesar Forţelor Navale precum și altor 
beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii 
și reparării tehnicii și armamentului din 
dotare, asigurând totodată competenţele de 
lideri ai structurilor de la baza carierei militare: 
echipă, grupă, echipaj.

Şcoala are o durată de doi ani și formează 
maiștri militari pe filiera directă din absolvenți 
de liceu - băieţi și fete. 

3 Managementul resurselor umane în armata României,  
Editura  Direcției Management resurse umane, București, 2002, 
p. 70.

4 https://www.anmb.ro/ro/files/despre/documente/Prezentare_ 
ANMB.pdf.
5 http://www.safn.ro/, accesat la 11.10.2018, ora 14.
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– Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza” - Constanţa

Înfiinţat în acest an, colegiul preia tradiţiile 
Liceului Militar „Alexandru Ioan Cuza”, 
continuatorul Şcolii Copiilor de Marină, 
înfiinţată în anul 1881.

Are specializarea matematică-informatică 
și se adresează tuturor absolvenţilor clasei a 
VIII-a care se gândesc să îmbrăţișeze cariera 
în Marina Militară. 

2. Evaluarea aptitudinilor 
speciale pentru ocuparea 
funcţiilor din arma „Marină”
Candidații care doresc să urmeze o 

instituție de învățământ militar din cadrul 
Forțelor Navale trebuie să fie „apt medical 
pentru ambarcare”, sintagmă care se aplică 
personalului navigant de la bordul navelor, 
care vor obține la terminarea studiilor și o 
atestare în postul/funcția de specialitate de la 
bordul navelor. 

Acești candidați trebuie să îndeplinească 
baremele medicale specifice, care se regăsesc 
în ordine comune ale miniștrilor. Evaluarea 
aptitudinală specială se efectuează în cadrul 
Centrului de Medicină Navală Constanța 
pentru personalul care își desfășoară 
activitatea în mediul hiperbar, pe navele 
maritime sau fluviale și/sau în specialitatea 
militară infanterie marină.

Evaluarea specială constă în evaluare 
medicală și evaluare psihologică.

Evaluarea medicală constă în 
următoarele examinări clinice și paraclinice:

Examen clinic boli interne:
a) pentru personalul care își desfășoară 

activitatea în mediul hiperbar se efectuează: 
EKG de efort, spirometrie, radiografie toraco- 
pulmonară, ecografie abdominală, examen 

de laborator (hematologie – inclusiv coagu-
lograma, biochimie, imunologie și examen 
de urină);

b) pentru personalul care își desfășoară 
activitatea pe navele maritime sau fluviale și/
sau în specialitatea militară infanterie marină 
se efectuează: EKG de repaus, radiografie 
toraco-pulmonară, ecografie abdominală, 
examen de laborator (hematologie, bio-
chimie, imunologie și examen de urină);

 - Examen clinic neurologic care se com-
pletează cu EEG pentru activități în mediul 
hiperbar;

 - Examen clinic psihiatric;
 - Examen clinic ORL și audiometrie, care 

se completează cu ETF  pentru activități în 
mediul hiperbar;

 - Examen oftalmologic;
 - Examen stomatologic;
 - Examen chirurgical;
 - Examen dermatovenerologie.

Evaluarea psihologică se efectuează 
în conformitate cu metodologia elaborată 
sub îndrumarea structurii de coordonare 
a activității de psihologie de la eșaloanele 
superioare.

Pentru personalul care își desfășoară 
activitatea în mediul hiperbar evaluarea 
specială se completează cu explorări 
funcționale specifice (testul la barofuncție și 
testul la oxigen) care se efectuează la Centrul 
de Scafandri.

Viza medicală trebuie obținută anual, 
fiind acordată de către personalul medical 
din Centrul de Medicină Navală, pe baza 
examinărilor medicale de specialitate și a 
baremelor medicale. Lipsa vizei medicale 
care atestă  calitatea de „apt medical pentru 
ambarcare” determină mutarea respectivilor 
la alte unități militare.
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NOUTĂŢI LEGISLATIVE: MENŢINEREA  
ÎN ACTIVITATE  A PERSONALULUI 
CIVIL, DUPĂ ÎNDEPLINIREA 
CONDIŢIILOR LEGALE DE PENSIONARE
Funcţionar public Ramona COBIANU*

Prin prezentul articol, aducem în atenție 
două modificări legislative recent apărute în 
legislația muncii în vigoare pe plan național, 
ambele vizând menținerea în activitate a 
diferitelor categorii de personal civil din 
Ministerul Apărării Naționale. 

În primul rând, avem în vedere aplicarea, 
pentru personalul civil, femei, angajate cu 
contract individual de muncă, a Deciziei 
Curții Constituționale a României nr. 387 din  
05 iunie 2018, care a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 642 
din 24 iulie 2018. 

Potrivit acesteia, un salariat civil 
contractual femeie poate opta pentru 
pensionarea la limită de vârstă aplicabilă 
bărbaților, la acea dată, în temeiul art. 56 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003.  

Conform motivației conținute la pct. 36 
din textul Deciziei Curții Constituționale a 
României nr. 387/2018, care este definitivă 
și general obligatorie, „…dispoziţiile art. 56 
alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 
sunt constituţionale numai în măsura în care, 
la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau 
dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea 
dreptului la pensie şi încetarea contractului 
individual de muncă în curs, fie pentru 
continuarea acestui contract, până la împlinirea 
vârstei legale de pensionare prevăzute pentru 
bărbaţi, la acea dată. În prima ipoteză, când 
optează pentru deschiderea dreptului la 
pensie, contractul individual de muncă 
în curs încetează de drept, iar dreptul 
la muncă va putea fi exercitat numai 
după încheierea unui nou contract, dacă 
* Direcția generală management resurse umane, funcționar 
public

angajatorul consimte în acest sens. Din 
contră, în măsura în care salariata optează 
pentru continuarea raportului de muncă, 
până la împlinirea vârstei de pensionare 
prevăzute de lege pentru bărbaţi, exerciţiul 
dreptului la muncă nu este condiţionat de 
încheierea unui nou contract şi de voinţa 
angajatorului, „dar dreptul la pensie nu va 
putea fi solicitat simultan”.

Astfel, în prezent, un salariat civil 
contractual femeie, având un contract 
individual de muncă în derulare, are dreptul 
de a continua activitatea până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani, vârstă stabilită 
pentru bărbați, care a fost atinsă începând 
cu ianuarie 2015. Aceasta trebuie să îşi 
exprime această opțiune, respectiv varianta 
aleasă pentru momentul ieșirii la pensie și 
încetării raporturilor de muncă, prin raport 
personal de înştiințare a comandantului 
unității militare angajatoare, informând 
astfel angajatorul despre opțiunea aleasă, 
în condițiile sus-menționate.

În al doilea rând avem în vedere un alt 
act normativ, prin care se modifică și se 
completează prevederile Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, repu
blicată, cu modificările şi completările ulte
rioare, prin Legea nr. 156/2018, publicată 
în Monitorul Oficial al României Partea I, 
nr. 554 din 3 iulie 2018, care face referire 
la  posibilitatea menținerii în activitate a 
funcționarilor publici, după îndeplinirea 
cumulativă a condițiilor legale de pen-
sionare, stabilite prin Legea nr. 263/2010. 

Funcționarii publici din M.Ap.N. pot fi 
menținuți în activitate pentru o perioadă 
de maxim 3 ani, de la data la care îndeplinesc 
cumulativ condiţiile de vârstă standard și 
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stagiul minim de cotizare pentru pensionare, 
în condițiile în care îşi exprimă această opțiune, 
prin raport personal adresat comandantului/
şefului unității militare angajatoare şi obțin, 
anual, aprobarea acestuia privind continuarea 
raporturilor de serviciu. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 98 alin. (3)  
din Legea nr. 188/1999, „Pe baza unei cereri 
formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii 
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a 
stagiului minim de cotizare pentru pensionare 
şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice, funcţionarul public poate 
fi menţinut în funcţia publică deţinută 
maximum 3 ani peste vârsta standard de 
pensionare, cu posibilitatea prelungirii 
anuale a raportului de serviciu”. Reamintim 
că, pentru personalul civil (funcționari publici 
și  personal civil contractual) din unitățile 
militare ale Ministerului Apărării Naționale, 
calitatea de angajator o are comandantul/
șeful unității militare, acesta fiind cel care 
semnează contractul individual de muncă, 
respectiv ordinul de numire în funcția 
publică, fiind una dintre părțile între care se 
încheie raporturile de muncă/serviciu. 

Având în vedere cele de mai sus, subliniem 
că, o diferență majoră între cele două spețe/
acte normative aplicabile personalului civil  

contractual și funcționarilor publici din 
minister supuse atenției este decizia 
angajatorului, respectiv a comandantului/
șefului unițății militare. 

În ambele situații, personalul civil trebuie 
să opteze pentru menținerea în activitate, 
prin raport personal adresat comandantului/ 
șefului unității militare. În prima speță, 
angajatorul doar ia act despre opțiunea 
salariatului civil contractual femeie 
privind menținerea în activitate până la 
împlinirea vârstei stabilite pentru bărbați, 
în vigoare la acea dată. În cea de-a doua 
speță, referitoare la posibilitatea menținerii în 
activitate a funcționarilor publici din minister, 
este importantă și voința angajatorului, 
respectiv a comandantului, acesta fiind 
îndreptățit, potrivit legii, să decidă asupra 
oportunității menținerii în activitate a 
funcționarului public în cauză. 

Ambele acte normative invocate se aplică 
exclusiv personalului civil care, la momentul 
intrării în vigoare a acestora, aveau raporturi 
de muncă/serviciu în derulare cu instituția 
militară. În condițiile frecventelor modificări 
aduse legislației naționale, este important ca 
angajatorii să cunoască prevederile acestora 
și să le aducă la cunoștința personalului civil 
din subordine și a tuturor celor interesați, cu 
celeritate.
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În Ministerul Apărării Naţionale, există 
două mari categorii de personal civil, 
respectiv funcţionarii publici, ale căror 
raporturi de serviciu se desfășoară pe baza 
ordinelor de numire în funcţie publică, 
și personalul civil contractual, ale cărui 
raporturi de muncă se derulează în baza 
contractelor individuale de muncă. 

Statutul celor două mari categorii 
de personal civil din Ministerul Apărării 
Naţionale este reglementat prin acte nor-
mative distincte, elaborate la nivel naţional. 

Astfel, funcţionarilor publici, care sunt 
numiţi numai în structurile centrale ale 
ministerului, li se aplică prevederile Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Angajarea funcţio na-
rilor publici este reglementată de Hotărârea 
Guvernului României nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Personalului civil contractual îi sunt 
incidente prevederile Legii nr. 53/2003  
Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și prevederile 
legislaţiei naţionale care decurg din statutele 
profesionale aplicabile domeniului specific 
de activitate, respectiv învăţământ, sănătate, 
cercetare etc. 

Angajarea personalului civil contractual 
din M.Ap.N. se realizează în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentuluicadru privind stabilirea prin ci  

TRANSFERUL PERSONALULUI CIVIL  
ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE –  
O ALTERNATIVĂ DE OCUPARE  
A POSTURILOR DE PERSONAL CIVIL
Funcţionar public Irina URSAN*

* Direcția generală management resurse umane, funcționar 
public

piilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare.

Până la apariţia Legiicadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, transferul era specific doar 
funcţionarilor publici, așa cum este 
reglementat în cadrul Legii nr. 188/1999 și al 
Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008, 
constituind o alternativă de ocupare a 
funcţiilor publice vacante, mult mai rapidă și 
mai simplificată decât procedura de concurs 
de recrutare. 

Astfel, instituţia transferului funcţiona-
rilor publici asigură mobilitatea acestora 
și constituie una dintre modalitățile de 
dezvoltare a carierei, putându-se realiza fie la 
cererea funcţionarului public, fie în interesul 
serviciului,  într-o funcţie publică vacantă de la 
un alt angajator, pentru care sunt îndeplinite 
condiţiile specifice prevăzute în fișa postului.

Transferul în interesul serviciului se face 
într-o funcţie publică de aceeași categorie, 
clasă și grad profesional cu funcţia publică 
deţinută de funcţionarul public sau într-o 
funcţie publică de nivel inferior, în ambele 
cazuri fiind obligatoriu  acordul scris al 
funcţionarului public transferat.

Transferul la cerere se face într-o funcţie 
publică de aceeași categorie, clasă și grad 
profesional sau într-o funcţie publică de nivel 
inferior, în urma aprobării cererii de transfer a 
funcţionarului public de către șeful structurii 
centrale la care se solicită transferul. 
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Transferul la cerere se poate face doar 
între autorităţi sau instituţii publice de la 
același nivel al administraţiei publice centrale 
sau locale („pe orizontală”), spre deosebire 
de transferul în interesul serviciului, care 
se face la cererea șefului structurii centrale 
în organigrama căreia se află funcţia publică 
vacantă pe care se va transfera funcţionarul 
public. 

Structurile centrale au obligaţia de a 
asigura publicitatea funcţiilor publice vacante 
care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În 
situaţia în care doi sau mai mulţi funcţionari 
publici solicită ocuparea unei funcţii publice 
vacante prin transfer la cerere, selecţia se face 
pe bază de interviu.

Odată cu intrarea în vigoare a Legiicadru 
nr. 153/2017, instituţia transferului de la un 
angajator la altul se aplică şi personalului 
civil contractual din Ministerul Apărării 
Naționale. Până la apariţia acestei legi, 
transferul era stipulat doar ca măsură 
activă de protecţie socială a angajatului, în 
cazul reorganizării instituţiei/întreprinderii 
și preluării unor posturi încadrate, situaţie 
care nu poate constitui motiv de concediere 
individuală sau colectivă, potrivit art. 173-174 
din Legea nr. 53/2003  Codul muncii. 

În scopul aplicării unitare a prevederilor 
art. 32 din Legeacadru nr. 153/2017, Direc-
ţia generală management resurse umane 
a elaborat Dispoziţia şefului Direcţiei mana
gement resurse umane nr. 26/2017 privind 
transferul personalului civil contractual în uni
tăţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale. 

Potrivit actului normativ intern, ocuparea 
unui post de personal civil contractual 
vacant în unităţile militare ale Ministerului 
Apărării Naţionale se poate face și prin 
transfer, dacă se realizează de pe un post din 
sistemul bugetar, similar (de exemplu, de pe 
postul de economist pe postul de referent 
de specialitate) sau echivalent (de exemplu, 
de pe postul de economist pe postul de 
economist), în condiţiile în care persoana în 
cauză îndeplinește condiţiile de studii și de 
vechime în specialitatea studiilor stipulate 
în fișa postului, precum și celelalte criterii de 
selecţie proprii. 

Ca și în cazul transferului funcţionarilor 
publici, transferul personalului civil con-
tractual este o alternativă de încadrare mult 
mai ușor de realizat decât concursul de 
recrutare. 

Similar funcţionarilor publici, transferul 
personalului civil contractual poate avea 
loc în interesul serviciului, numai cu acordul 
scris al persoanei care se transferă, sau la 
cererea persoanei, în urma aprobării cererii 
de transfer de către angajator şi de către 
comandantul/şeful unităţii militare la care se 
solicită transferul.

Dacă transferul în interesul serviciului 
poate avea loc între autorităţi sau instituţii 
publice indiferent de nivelul ierarhic al 
acestora, transferul la cerere poate avea loc 
numai între autorităţi sau instituţii publice de 
același nivel ierarhic, respectiv între structuri 
ale administraţiei publice centrale sau între 
autorităţi sau instituţii publice subordonate.

În vederea realizării transferului, coman-
dantul/șeful unităţii militare la care se face 
transferul solicită aprobarea ordonatorului 
de credite în finanţarea căruia se află postul 
de personal civil contractual, cu privire la 
existenţa fondurilor necesare încadrării 
postului civil contractual vacant respectiv, 
precum și cu privire la condiţiile specifice 
prevăzute în fișa postului și alte criterii de 
selecţie proprii, pentru care s-a realizat, în 
prealabil, consultarea organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după 
caz, consultarea reprezentanţilor salariaţilor, 
acolo unde nu sunt astfel de organizaţii 
sindicale. Stabilirea criteriilor de selecţie 
proprii se realizează respectând legislaţia 
aplicabilă în domeniu și principiile egalităţii 
de șanse, nediscriminării și competenţei 
profesionale.

Unul dintre criteriile de selecţie proprii 
pentru transferul în Ministerul Apărării 
Naţionale este acordul persoanei care 
urmează să fie transferată cu privire la 
procedura de verificare și avizare, în vederea 
eliberării autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, 
corespunzător fișei de postului. 

În cazul transferului în interesul  
ser vi ciului, ulterior obţinerii aprobării ordo -
natorului de credite în finanțarea căruia 
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se află, comandantul/şeful unităţii militare 
angajatoare solicită în scris, conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice, transferul 
persoanei care îndeplineşte condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului şi criteriile 
de selecţie proprii.

Menţionăm faptul că, în cazul transferului 
la cerere, comandantul/șeful unităţii 
militare angajatoare dispune măsuri pentru 
asigurarea publicităţii posturilor de personal 
civil contractual vacant care urmează a fi 
încadrate prin transfer la cerere. Publicitatea 
se face printr-un anunţ care se afișează la 
sediul unităţii militare angajatoare și pe 
pagina de internet a acesteia, cu minimum 
30 de zile anterior datei prevăzute pentru 
ocuparea prin transfer la cerere, iar persoanele 
interesate depun cererile de transfer, însoţite 
de documentele necesare pentru dosarul de 
transfer, în termen de 20 de zile de la data 
afișării anunţului. 

În situaţia în care sunt depuse mai multe 
solicitări de transfer la cerere, care vizează 



acelaşi post, unităţile militare angajatoare 
organizează un interviu de selecţie, condus 
de comandantul/şeful unităţii militare 
angajatoare sau de persoana desemnată 
de acesta. În vederea realizării efective a 
transferului la cerere, comandantul/șeful 
unităţii militare angajatoare solicită în scris, 
conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice, transferul persoanei care a fost 
selectată, în urma desfășurării interviului.

În concluzie, în prezent, transferul 
personalului civil (atât funcționari publici, 
cât și personal civil contractual) reprezintă 
o alternativă de ocupare a posturilor civile 
vacante și o modalitate de dezvoltare a 
carierei acestei categorii de personal care 
poate răspunde atât necesităţii îndeplinirii 
misiunilor organizaţiei militare, de o manieră 
mai rapidă și facilă pentru încadrare, cât și 
dezideratelor de dezvoltare profesională și 
mobilitate a acestor categorii de personal din 
Ministerul Apărării Naționale. 
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Necesitatea abordării acestui subiect 
este justificată prin faptul că suspendarea 
executării stagiului militar obligatoriu, 
începând cu anul 2007, a determinat o 
scădere drastică a rezerviștilor disponibili 
pentru completarea indicativelor. Acest 
motiv, coroborat cu exodul masiv al populaţiei 
în afara ţării, precum și cu scăderea natalităţii 
în România, în contextul politico-militar al 
Europei de Sud-Est, au făcut ca subiectul 
„rezerviștilor voluntari” să ia amploare în 
ultimii 2 ani.

Dintr-un calcul simplu reiese faptul că, 
din disponibilul existent în acest moment, 
centrele militare mai pot acoperi necesarul 
de rezerviști pentru indicativele din ariile de 
responsabilitate pentru o perioadă limitată 
de timp. Ca atare, devine imperios necesar 
crearea acestei noi categorii de militari în 
rezervă, pe care Ministerul Apărării Naţionale 
să poată conta la nevoie. 

Comparând anul 2017 cu anul 2018, 
constatăm o evoluţie a atragerii cetăţenilor 
către statutul de rezervist voluntar. Dacă 
în anul 2017 Ministerul Apărării Naţionale  
a recrutat 739 candidaţi pentru a deveni 
rezervist voluntar, dintre care 209 au semnat 
contracte cu unităţile militare beneficiare1, 
în anul 2018 numărul de candidaţi recrutaţi 
a fost de 1204, iar numărul candidaţilor care 
au fost declaraţi „APT” şi „ADMIS” după etapa 
de selecţie este de 449 (nu există la această 
dată o situaţie cu candidaţii care au semnat 
contracte cu unităţile militare beneficiare, 
deoarece perioadele de instruire sunt în curs 
de desfăşurare). Se constată astfel creşterea 
interesului candidaţilor, fapt determinat de 
remuneraţia lunară primită, în contextul 
unei promovări intense prin mijloacele 

REZERVIŞTII VOLUNTARI –  
O PRIORITATE A ARMATEI ROMÂNIEI
Căpitan Constantin-Florin VELICHI* 

Căpitan Mihai NECHIFOR**

* B.M.C.R./C.M.J. Neamţ, ofiţer de stat major
** B.M.C.R./C.M.Z. Iași, ofiţer de stat major
1 www.digi24.ro

2 Sursa Wikipedia
3 www.adevarul.ro

mass-media. Avantajul persoanelor care au 
satisfăcut stagiul militar obligatoriu se reflectă 
prin scurtarea perioadei de instruire, dacă 
aceştia optează pentru aceeaşi categorie de 
personal din care provin.

În antiteză, trebuie menţionat faptul că 
există potenţiali candidaţi care se prezintă 
la centrele militare, se informează, îşi doresc 
să devină rezervişti voluntari, dar care sunt 
reticenţi privind informarea angajatorilor 
de intenţia lor sau întâmpină dificultăţi din 
partea acestora.

Modelul implementat în Regatul Unit al 
Marii Britanii ar putea fi preluat cu succes 
şi în ţara noastră. Categoria „rezerviştilor  
volun tari” include doar civili, care se instru-  
iesc constant în cadrul aplicaţiilor şi  
exerciţiilor, alături de armata obişnuită2. 
Contractele rezerviştilor voluntari cu 
statul britanic sunt pe o perioadă de timp 
determinată. Avantajul major al acestui 
model îl poate reprezenta scăderea mediei 
de vârstă în rândul rezerviştilor voluntari.

În Polonia, echivalentul rezerviştilor 
voluntari îl reprezintă Garda de Stat, o 
organizaţie pe bază de voluntariat, care 
are în componenţă aproximativ 300.000 de 
persoane. Provenienţa lor este diferită, de la 
rezervişti la membri ai asociaţiilor de trăgători 
sau vânători. Scopul Gărzii de Stat pe timp de 
pace este de a susţine guvernele în procesul 
neutralizării efectelor catastrofelor naturale 
sau umane sau în alte situaţii de criză. Pe 
timp de război, rolul Gărzii este de a proteja 
civilii şi de a desfăşura operaţiuni defensive la 
graniţele Poloniei3. 

Conform aceleiaşi surse citate, şi Suedia, 
ţară în care serviciul militar obligatoriu a fost 
restabilit în anul 2017, deţine Gardă de Stat, 
întărită recent datorită schimbării situaţiei de 
securitate din zona Crimeei şi a vecinătăţii cu 
Federaţia Rusă. 
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În anul 2015, ministrul apărării din Ungaria 
a luat decizia de a mobiliza o parte din 
rezerviştii voluntari ai armatei, pentru a face 
faţă crizei imigranţilor5.

Toate aceste exemple converg către aceeași 
concluzie: rezerviştii voluntari reprezintă o 
componentă solidă în sistemul de siguranţă 
naţională al unei ţări și trebuie să devină, 

4 www.evz.ro
5 www.mediafax.ro

Femei în armata suedeză (foto: Peter Hoelstad)4

implicit, o prioritate a Armatei României. 
În contextul suspendării serviciului militar 
obligatoriu, statul român ar putea beneficia 
de tineri instruiţi, capabili în orice moment 
să execute o misiune de luptă, etalonul 
fiind reprezentat de generaţiile anterioare, 
pe umerii cărora s-a clădit independenţa și 
unitatea acestei ţări.
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Plecând de la etapa copilăriei, fiecare 
dintre noi s-a gândit măcar o dată la cariera 
pe care și-ar dori să o îmbrăţișeze în viitor. 
Alegerea meseriei care ni se potrivește este un 
act individual, aflat într-o strânsă conlucrare 
cu talentul fiecăruia.

Dorinţa de a fi altfel, puţină sete de 
aventură și vraja uniformei sunt câteva dintre 
motivele care fac un copil de aproximativ 
14 ani să se îndrepte spre poarta colegiului 
naţional militar. Dar de la acest pas până 
la a deveni elev într-o instituţie militară de 
învăţământ iar mai apoi un militar de carieră 
este un drum nu foarte ușor.

A fi militar nu este o meserie, este un 
mod de a trăi. Armata nu oferă o meserie ci 
o carieră, o viaţă. Un destin mai bine zis. Te 
confunzi cu uniforma, o trăiești și tu și familia 
ta, care mai târziu sau mai devreme se va 
modela după cariera ta, te va înţelege și va 
accepta (sau nu) felul tău de a trăi ca militar.

O carieră militară de succes începe într-un 
mediu al disciplinei, al valorilor și dăruirii, 
încadrate atent de normele militare. Cei 
care îmbrăţișează această carieră trebuie 
să fie caracterizaţi de voinţă, determinare, 
competitivitate, angajare efectivă și afectivă, 
curiozitate intelectuală și dorinţa de lucru în 
echipă.

Dincolo de ceea ce vedem din afară, de 
frumuseţea, demnitatea și onoarea care 
ne este transmisă când vedem militarii în 
diferite ipostaze ale succesului în misiune 
sau defilând, ceremoniile și festivităţile 
militare, se ascund ore, zile și ani de pregătire. 
Fiecare specialitate militară are propriile 
provocări și pentru a ajunge în vârf este 
întotdeauna nevoie de cunoștinţe solide, fie 
că ele înseamnă matematică, fizică, istorie, 
chimie sau biologie. Pasiunea de a fi militar 
este nedespărţită de aceste domenii ale 
cunoașterii. Nelipsite vor fi pregătirile în 

Psiholog Mihaela Geanina GĂLAN*

COORDONATE ALE EVALUĂRII  
PSIHOLOGICE A CANDIDAŢILOR  
PENTRU COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE

* C.Z.S.O.Câmpulung Moldovenesc- psiholog

sălile de clasă/specialitate și în poligoanele 
de instrucţie, loc în care elevul/studentul/
militarul își perfecţionează deprinderile 
specifice viitoarei cariere. Numai printr-o 
foarte bună pregătire teoretică și practică vor 
putea face faţă oricăror provocări și își vor 
putea îndeplini misiunile în orice situaţie.

Pornind de la această mică introducere 
trebuie să fim conștienţi că accederea în 
sistemul militar a tânărului candidat trebuie 
precedată de o atentă evaluare psihologică, 
întrucât odată ce a îmbrăţișat acest drum, 
adolescentului nu-i mai rămâne foarte multă 
libertate în alegerea obiectivelor propriei 
formări.

Un rol important în evaluarea candidaţilor 
pentru colegiile naţionale militare îl au 
psihologii din centrele zonale de selecţie și 
orientare, care prin testele pe care le aplică vor 
analiza cu multă atenţie dacă sunt pregătiţi 
să facă acest pas. În aceste microstructuri 
specializate, tinerii candidaţi vor susţine într-o 
ordine standardizată teste de aptitudini, care 
evaluează randamentul intelectual, gândirea 
logică, raţionamentul, capacitatea de a lucra 
contra timp, memoria, vocabularul, abilităţile 
numerice și vederea în spaţiu. 

Vor urma apoi chestionarele de 
personalitate și interviul psihologic pentru 
evaluarea motivării și capacităţilor de 
adaptare la condiţiile specifice mediului 
militar. În timpul scurt destinat acestei 
ultime etape ale evaluării psihologice, între 
psihologul evaluator și candidat se stabilesc 
relaţii specifice de raportare unul la altul 
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bazate pe o înţelegere empatică, unde cei 
doi transmit și primesc mesaje care au rolul 
de-al determina pe viitorul militar de carieră 
să se facă înţeles în proprii lui termeni. În 
acest sens, rolul interviului ca instrument 
de evaluare bazat pe cele două căi/metode 
principale observaţia și convorbirea, capătă 
valenţe definitorii, odată cu „creionarea” 
profilului psihologic al celui mai tânăr 
candidat pentru sistemul militar, reieșit în 
urma desfășurării anchetei psihologice pe 
bază de chestionar. Chestionarele utilizate au 
fost verificate prin studii de validare și sunt 
destinate pentru evaluarea personalităţii 
normale, echilibrate psihic, precum și pentru 
evidenţierea trăsăturilor de personalitate ale 
adolescentului.

Observaţia, fiind cea mai veche metodă 
de cunoaștere și cercetare, va permite 
psihologului „decodificarea” unor trăsături 
de personalitate în acord cu manifestările 
comportamentale inocente ale tânărului can-
didat. Pentru ca observaţia să se desfăşoare 
în condiţii optime, odată cu finalizarea 
corectării şi interpretării chestionarelor 
de personalitate, evaluatorul-psiholog îşi 
stabileşte o serie de condiţii care trebuie 
respectate: scopul şi claritatea obiectivelor 
urmărite; numărul optim şi formele potrivite 
de observare; consemnarea imediată a celor 
observate şi discreţia pe parcursul întregii 
activităţi. Abilitatea psihologului constă 
în a urmări şi interveni la timp, pentru ca 
această formă de investigare psihologică să 
nu se transforme într-o metodă „reactivă”, 
de schimbare comportamentală a celui 
observat pe timpul desfăşurării interviului. 
În acest context evaluatorul va surprinde 
acele manifestări comportamentale ale 
candidatului, cât mai aproape de firesc şi 
natural şi va avea şi unele explicaţii posibile 
cu privire la cauzalitatea unor trăsături reieşite  
în urma aplicării şi interpretării chestiona-
relor de personalitate. 

Aspectele pregnante ale vieţii interioare 
vor putea fi sondate cu ajutorul celei de-a 
doua metode utilizate pe timpul desfășurării 
interviului - convorbirea. Această metodă 
complicată de investigare, care presupune 
o relaţie directă de tipul „faţă în faţă”, se 
bazează foarte mult pe experienţa pro-
fesională a psihologului, pe abilitatea lui de 
a crea o atmosferă empatică, în scopul de a 
obţine angajarea deplină a candidatului în 
convorbire. Spre deosebire de observaţie, 

convorbirea permite evaluatorului-psiholog 
„sondarea” într-o manieră mult mai directă 
a intenţiilor care stau la baza comporta-
men tului, opiniilor, atitudinilor, aspiraţiilor, 
convin gerilor, intereselor și sentimentelor 
can didatului. Ca forme ale convorbirii 
utilizate pe timpul desfășurării interviului se 
evidenţiază convorbirea semistandardizată/
semidirijată și convorbirea liberă asociativă. 
La fel ca și metoda observaţiei, pentru reușita 
convorbirii şi obţinerea unor informaţii cât 
mai complete, este necesar ca psihologul 
evaluator să-și rezerve un timp minim de 
pregătire, înainte de începerea activităţii 
propriu-zise, astfel ca, pe baza rezultatelor 
chestionarelor de personalitate aplicate, să 
anticipeze răspunsurile candidatului, pentru 
a evita unele situaţii confuze și neprevăzute. 

În afara profesionalismului şi abilităţilor 
psihologului evaluator, deosebit de impor-
tante pe timpul desfăşurării interviului 
sunt unele aspecte ce ţin de atitudinea și 
trăsăturile de personalitate ale acestuia. 
În unele cazuri interviul se substituie ca 
unică formă de intervenţie psihologică 
specializată, care oferă un sprijin discret 
și eficient adolescentului, indiferent dacă 
acesta a fost declarat „admis” sau „respins” 
în selecţia/evaluarea desfăşurată. Acest 
proces de ascultare, observare, rezonare, 
comunicare şi verificare a candidaţilor cu 
vârste cuprinse între 13 şi 15 ani presupune 
din partea psihologului evaluator şi o latură 
sentimentală de înţelegere în principal a 
aspectelor ce ţin de pubertate, puseul de 
creștere și influenţa afectivă a părinţilor, 
factori care influenţează considerabil com-
portamentul adolescentului. 

Între visul de a deveni militar și realitatea 
de a deveni unul, se așterne foarte multă 
pasiune, dăruire și muncă. Profesia militară 
trebuie făcută pur și simplu din plăcere, 
hotărâre, implicare și curaj în a-ţi susţine 
ideile, elemente definitorii ale succesului în 
carieră. 
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Procesul de modernizare a societăţii 
românești și de sincronizare a structurilor 
instituţionale ale statului român cu ţările 
Europei Occidentale, după integrarea în 
Uniunea Europeană, a inclus și Armata 
României, instituţie cu atribuţii în apărarea 
independenţei şi suveranităţii ţării.

Integrarea în Uniunea Europeană, dar mai 
ales în structurile Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), a indus în 
Armata României transformări majore, 
profunde, pentru modernizarea ei în vederea 
atingerii unei interoperabilităţi crescute cu 
celelalte armate ale organizaţiei, în scopul 
dezvoltării unor capabilităţi specifice 
desfășurării de operaţii, atât în aria de 
responsabilitate a Alianţei, cât și în alte medii 
strategice.

În acest context, concomitent cu adu-
cerea la standarde euroatlantice a Armatei 
României, prin transformări în plan con-
ceptual, organizatoric și metodologic, dar 
ţinând cont de tradiţiile și valorile acestuia, 
are loc și modernizarea sistemului de educaţie 
fizică militară în sistemul militar român, 
pentru formarea unor luptători capabili să 
facă faţă provocărilor de orice natură, care 
să le pună în valoare cunoștinţele, calităţile, 
deprinderile și abilităţile practice, în vederea 
obţinerii supremaţiei și a victoriei într-o 
eventuală confruntare armată.

Noile solicitări ale câmpului de luptă 
modern reclamă un potenţial uman de o 
calitate superioară, care să asigure o bună 
bază de selectare și formare a luptătorilor. 
Rezistenţa la solicitările fizice, de climă, 
de anotimp și stare a vremii, la eforturile 
prelungite pe care le cere lupta, bazate pe 
stare de sănătate foarte bună, este una dintre 
condiţiile importante ale succesului. 

Colonel Cristian GRECU*

CONSIDERAŢII PRIVIND RELEVANŢA 
TRASEULUI UTILITAR – APLICATIV  
ÎN CADRUL SELECŢIEI

* Centrul zonal de selecţie și orientare Breaza, Locţiitor (și șef 
birou testări)

Desigur, ea nu reprezintă un factor în sine, 
nu este un dar, însă potenţialul biologic are 
un rol foarte important aici. Ne referim la 
felul cum trebuie să fie din punct de vedere 
biologic, fizic, un luptător și nu orice fel de 
luptător, ci acela care posedă calităţi, trăsături 
și elemente definitorii cât mai apropiate 
modelului ideal.

În acest context, Armata României trebuie 
să se sincronizeze cu partenerii săi din 
N.A.T.O., reforma sistemului militar urmărind 
în esenţă adaptarea, pe aceleaşi coordonate, 
la tendinţele globale de evoluţie ale societăţii 
româneşti şi ale lumii contemporane.

În planul formării militarilor, armatele 
moderne din cadrul N.A.T.O. au conturat un 
traseu al absolventului bine definit, educaţia 
fizică asigurând alături de pregătirea militară 
elementară (iniţială), fundamentele necesare 
formării competenţelor necesare inserţiei în 
sistemul militar de învăţământ postliceal și 
universitar. 

Pregătirea fizică, factor al antrenamentului 
sportiv, contribuie la dezvoltarea spiritului 
combativ, a curajului, hotărârii și dârzeniei 
militarilor, la menţinerea și dezvoltarea 
sănătăţii lor fizice și psihice, precum și a 
măririi coeziunii în cadrul grupurilor.

Principalele obiectivele ale pregătirii fizice 
în armatele N.A.T.O. sunt următoarele:

 - formarea și dezvoltarea rezistenţei la 
eforturi fizice îndelungate, în vederea ducerii 
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cu succes a acţiunilor de luptă, pe uscat, pe 
apă sau în aer, indiferent de timp, anotimp 
sau stare a vremii; 

 - creșterea vitezei de reacţie și execuţie 
a coordonării neuro-motorii în executarea 
mișcărilor de mânuire a armamentului și 
tehnicii de luptă;

 - mărirea rezistenţei fizice a organis-
mului, adaptarea la schimbările bruște 
de temperatură și presiune, revenirea la 
parametrii optimi la scurt timp după efort;

 - mărirea coeziunii grupurilor ce 
acţionează de multe ori într-un mediu ostil 
și combaterea stresului generat de situaţiile 
cotidiene;

 - dezvoltarea fizică armonioasă a 
militarilor și creșterea rezistenţei organismului 
la factorii de mediu;

 - menţinerea unei stări optime de  
sănătate și reducerea numărului îmbol-  
nă virilor;

 - formarea și dezvoltarea deprinderilor 
motrice de bază și a celor cu aplicabilitate 
militară;

 - formarea unor trăsături moral-volitive 
specifice militarilor: disciplină, curaj, hotărâre, 
iniţiativă;

 - formarea obișnuinţei de practicare 
independentă a exerciţiilor fizice și a unor 
ramuri de sport, specifice ţării și armatei.

Cetăţenilor români care doresc să urmeze 
cariera militară le este necesară parcurgerea 
succesivă a trei etape: recrutarea, selecţia 
aptitudinală și concursul de admitere sau 
de repartizare pe post (în cazul candidaţilor 
pentru funcţiile de soldat/gradat profesionist).

Selecţia aptitudinală a candidaţilor se 
desfășoară la unul dintre centrele zonale de 
selecţie și orientare din Alba Iulia, Breaza, 
Câmpulung Moldovenesc și Constanţa și 
se concretizează în examinări specifice și 
probe care pot indica dacă și în ce măsură un 
candidat poate face faţă cerinţelor profesiei 
militare și mediului militar.

Selecţia la centrele zonale de selecţie 
şi orientare constă în parcurgerea de către 
candidaţi a următoarelor probe obligatorii:

a. Probe psihologice:
 - test de aptitudini care evaluează 

randamentul intelectual;
 - chestionar de personalitate pentru 

evaluarea posibilităţilor de adaptare la 
condiţiile specifice mediului militar;

 - test situaţional (pentru ofiţeri, maiștri  
militari și subofiţeri), care evaluează apti-
tudinile de lider și capacitatea de a lucra în 
echipă.

b. Probe fizice, care constau în:
 - parcurgerea într-un timp determinat a 

unui traseu utilitar-aplicativ; 
 - probă de rezistenţă.

c. Interviu de evaluare finală.
În acest context, în continuare vom 

prezenta câteva consideraţii privind relevanţa 
traseului aplicativ-utilitar în cadrul evaluării 
nivelului capacităţii motrice din procesul de 
selecţie a viitorilor mili ari.t

Obiectivul principal al educaţiei fizice 
militare la nivelul forţelor armate române, 
îl constituie formarea unor luptători cu o 
rezistenţă fizică și psihică foarte bună, care 
trebuie să posede următoarele:

 - deprinderi şi priceperi motrice nece-
sare trecerii cu rapiditate a obstacolelor 
existente în spaţiul de luptă integrat;

 - o bună viteză de reacţie şi de execuţie;
 - rapiditate în acţiuni şi situaţii nepre-

văzute, în condiţii de izolare sau în adâncimea 
dispozitivului inamic;

 - îndemânare, curaj şi stăpânire de  
sine, în situaţii limită;   

 - deprinderile necesare trecerii înot a 
cursurilor de apă sau prin folosirea cu uşurinţă 
a mijloacelor improvizate; 

 - rapiditate, îndemânare şi siguranţă în 
executarea căţărărilor şi escaladărilor;

 - capacitatea de deplasare cu uşurinţă în 
teren muntos accidentat şi împădurit, pe jos 
sau pe schiuri, indiferent de timp sau stare a 
vremii; 

 - forţa şi viteza necesare executării 
actelor motrice în spaţii reduse, în şi în afara 
maşinilor de luptă;

 - curaj şi hotărârea de a acţiona într-o 
atmosferă contaminată, cu oxigen insuficient, 
cu schimbări dese de temperatură şi în situaţii 
cu mare încărcătură nervoasă;

 - deprinderile necesare aruncării la 
distanţă şi cu precizie a grenadelor de mână, 
defensive, ofensive şi antitanc.

Pornind de la aceste obiective, specialiștii 
au considerat că la intrarea în sistemul militar 
este absolut necesară evaluarea nivelului 
capacităţii motrice a candidaţilor. Relevantă 
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pentru o evaluare corectă a candidaţilor în 
domeniul pregătirii fizice este și parcurgerea 
traseului utilitar - aplicativ, care conţine 
un număr de 10 elemente pe un circuit de  
90 m lungime și care evaluează și scoate în 
evidenţă, într-o solicitare relativ echilibrată, 
nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice 
de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, 
forţa). 

Datorită acestor solicitări echilibrate, 
traseul utilitar - aplicativ:

 - permite compensări, în anumite limite 
acceptabile, între calităţile motrice (se poate 
compensa forţa prin viteză de execuţie și 
deplasare);

 - presupune, cu preponderenţă, mani-
festarea combinată a celor patru calităţi, forţa 
în regim de viteză, îndemânarea în regim 
de viteză și rezistenţă, și viteza în regim de 
îndemânare;

 - permite evaluarea îndemânării (coor-
donarea segmentelor corpului, coordonarea 
corp - aparat, orientarea spaţio - temporală, 
simţul tempoului, mobilitatea, precizia). 
Îndemânarea reprezintă o calitate motrică 
foarte importantă pentru viitorii militari, iar 
faptul că este puternic determinată genetic și 
nu se poate dezvolta spectaculos, indică rolul 
ei deosebit în contextul obiectivelor evaluării;

 - acordă o mare importanţă vitezei, 
calitate care nu poate fi dezvoltată foarte mult, 
fiind ca și îndemânarea, puternic determinată 
genetic (toate solicitările traseului sunt în 
regim de viteză); mai mult decât atât, viteza 
este vizată în multiplele ei ipostaze, ca viteză 

de reacţie, de deplasare, de execuţie, dar și ca 
viteză în regim de îndemânare, de forţă etc.;

 - solicită unele deprinderi de bază și 
utilitar - aplicative care trebuie să existe, în 
mod firesc, la tinerii candidaţi (săritură, mers 
în echilibru, aruncare, escaladare etc.);

 - are o mare relevanţă psihologică, 
conducând, indirect, la eliminarea candi-
daţilor cu echilibru emoţional deficitar, lipsiţi 
de curaj, cu o slabă capacitate de concentrare;

 - indică normalitatea anatomo - 
fiziologică a candidaţilor;

 - contribuie la evaluarea rezistenţei, 
întrucât solicitările sunt nu numai în regim de 
viteză, ci și în regim de rezistenţă;

 - permite o evaluare complexă, multiplă 
(10 elemente/subprobe) a unui număr 
de candidaţi, într-un timp relativ scurt 
(aproximativ 2 minute/candidat).

Principiile care stau la baza evaluării 
nivelului capacităţii motrice a candidaţilor în 
cadrul selecţiei la Centrul zonal de selecţie și 
orientare Breaza sunt următoarele:

 - principiul relevanţei - probele vizează 
evaluarea atât a nivelului de dezvoltare 
a calităţilor motrice de bază - viteza, 
îndemânarea, forţa și rezistenţa - cât și a 
nivelului deprinderilor motrice de bază și 
utilitar-aplicative - alergarea, aruncarea, 
săritura, escaladarea, ridicarea și transportul 
de greutăţi;

 - principiul accesabilităţii  pregătirea 
candidaţilor se poate face fără însușirea unor 
tehnici complicate de execuţie, antrenori, 
instalaţii;
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 - principiul transparenţei  activitatea de 
evaluare se desfășoară în așa fel încât modul 
de susţinere a probelor de către un candidat 
și evaluarea acestuia să poată fi observate de 
ceilalţi candidaţi.

Caracteristicile fiecărui element (subprobă)  
din cadrul traseului aplicativ - utilitar și 
care definesc principiul relevanţei sunt 
următoarele:

1. Săriturile în lungime de pe loc:
 - analizarea deprinderii de bază - săritura;
 - evaluarea forţei membrelor inferioare, 

a detentei (forţei explozive) în regim de 
viteză, precum și a îndemânării (precizia, 
orintarea spaţială, coordonarea segmentelor 
corpului și amplitudinea mișcărilor);

2. Aruncarea mingilor la ţintă:
 - analizarea deprinderii de bază –  

arun carea;

 - evaluarea forţei membrelor superioare 
și a îndemânării (precizia, orientarea spaţială 
și amplitudinea mișcărilor) în regim de viteză;

3. Tracţiuni - flotări:   
 - evaluarea forţei membrelor superioare 

în regim de viteză și de rezistenţă;
4. Deplasare în echilibru:   

 - analizarea deprinderii utilitar-aplicative - 
deplasare în echilibru;

 - evaluarea forţei membrelor inferioare, 
a detentei (forţa explozivă), a vitezei de 
execuţie și a îndemânării (coordonarea 
segmentelor corpului, mobilitatea, elasti-
citatea, coordonarea corp - aparat, dextria) și 
curajul;

5. Săritura la lada (peste capră) de 
gimnastică:

 - analizarea deprinderii de bază - săritura;
 - evaluarea forţei membrelor superioare, 

a detentei (forţa explozivă), a vitezei de 
execuţie și a îndemânării (coordonarea 
segmentelor corpului, mobilitatea, elasti-
citatea, coordonarea corp - aparat, dextria) și 
curajul;

6. Escaladarea unui obstacol:   
 - analizarea deprinderii utilitar-aplicative 

- escaladarea în regim de viteză;
 - evaluarea forţei membrelor inferioare 

și superioare și a îndemânării (coordonarea 
segmentelor corpului, coordonarea corp - 
aparat, mobilitatea);

7. Sărituri în spaţii marcate pe sol:   
 - analizarea deprinderii de bază - săritura;
 - evaluarea forţei membrelor inferioare 

în regim de viteză și rezistenţă, a îndemânării 
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(coordonarea membrelor inferioare, coor-
donarea membre inferioare - membre 
su perioare, orientarea spaţio - temporală, 
elasticitatea), capacitatea de concentrare 
a atenţiei, a echilibrului emoţional și nor-
malitatea anatomo - fiziologică;

8. Târâre pe sub un obstacol:   
 - analizarea deprinderii utilitar-aplicative - 

târâre în regim de viteză și rezistenţă;
 - evaluarea forţei în regim de viteză 

și rezistenţă și a îndemânării (coordonarea 
segmentelor corpului, orientarea spaţio 
- temporală);

9. Ridicare și transport de greutăţi printre 
jaloane:   

 - analizarea deprinderii utilitar-aplicative 
-transport de greutăţi în regim de viteză și 
rezistenţă;

 - evaluarea forţei membrelor superioare 
și a îndemânării (supleţe, orientarea spaţio 
- temporală);

10. Alergare pe distanţa de 25 m:   
 - analizarea deprinderii de bază - 

alergarea;
 - evaluarea vitezei de deplasare în regim 

de rezistenţă.
În concluzie, prin evaluarea nivelului 

capacităţii motrice din cadrul selecţiei în 
centrele zonale de selecţie și orientare se 
urmăresc următoarele aspecte:

 - identificarea candidaţilor cu o 
capacitate motrică necesară unei evoluţii 
individuale corespunzătoare pe timpul 
procesului instructiv - educativ;

 - evaluarea nivelului de dezvoltare 
a vitezei în diferite forme de manifestare: 
deplasare, execuţie, reacţie şi repetiţie;

 - evaluarea nivelului de îndemânare 
a candidaţilor, în special a componentelor 
ce vizează orientarea spaţio - temporală, 
coordonarea segmentelor corpului, precizia 
şi mobilitatea;

 - evaluarea rezistenţei generale a 
organismului la solicitările fizice combinate şi 
intense pe unitate de timp.
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PROMOVAREA ŞI RECRUTAREA  
ÎN MEDIUL ON-LINE A CANDIDAŢILOR 
PENTRU COLEGIILE MILITARE NAŢIONALE, 
OPORTUNITATE SAU NECESITATE
Locotenent-colonel Silviu IONIŢĂ*

Cu cât resursa umană este mai 
importantă pentru o organizaţie (numeric 
și calitativ), cu atât este mai evidentă și mai 
necesară abordarea activităţii de recrutare 
ca o campanie de marketing, în centrul 
tuturor eforturilor de marketing aflându-se 
promovarea profesiei militare. 

Deși instituţia mi  li tară este foarte apre-
ciată de populaţia României (așa cum 
arată sondajele de opinie realizate la nivel 
naţional), profesia mi litară rămâne cotată la 
un nivel mediu într-o ierarhie a preferinţelor. 

Promovarea este considerată ansamblul 
de tehnici sau practici ale marketingului, 
ori acţiune de marketing, ori formă de 
comunicare care urmărește depășirea unui 
nivel al vânzărilor prin captarea atenţiei 
și atragerea cumpărătorilor potenţiali, de 
către punctele de vânzare, informarea, 
convingerea, formarea și menţinerea unei 
clientele atrasă de produs și întreprinderea 
producătoare.

 Tehnologia joacă un rol esenţial în viaţa 
generaţiei actuale de tineri, printre cele mai 
importante, căci e parte integrantă a lor, la 
* CMJ Buzău – șef BIR

fel cum din a altor generaţii au fost cărţile, 
televizorul sau radioul. Această generaţie nu 
cunoaște viaţa fără internet și fără tehnologie. 

Diferenţele dintre generaţii sunt datorate 
realităţilor diferite în care au ajuns la 
maturitate. Copiii din ziua de astăzi au mai 
multă libertate de exprimare. Sunt foarte 
influenţabili de campaniile de marketing și 
publicitate și devin ţintele campaniilor care 
încearcă să își vândă produsele. 

Aceste strategii de marketing profită 
de preocuparea tinerilor pentru imagine și 
comparaţii sociale și pot să le atragă atenţia și 
să îi determine să își consume timpul și banii 
pe lucruri irelevante.

Ce înseamnă asta pentru recrutori? Că vor 
fi nevoiţi să vină cu modalităţi inovatoare 
pentru a-i atrage și a-i reţine. Pentru că sunt 
generaţia care înainte să „cumpere ” orice, va 
apela la ,,sfântul internet” pentru păreri, exact 
cum face înainte să cumpere ceva online. 
Iar asta înseamnă că instituţia va trebui să 
acorde o atenţie sporită imaginii din mediul 
online. La fel de important pentru recrutori 
este ca instrumentele folosite să ţină pasul 
cu momentul și tehnologia. De la aplicaţii la 
platforme de socializare, aceștia vor fi nevoiţi 
să-și croiască singuri reţeta personalizată 
pentru recrutarea și atragerea acestei 
generaţii.

Recrutorii trebuie să aibă capacitatea de a 
se adapta ușor, să fie în măsură să prevadă, 
să identifice și să adopte trenduri, ţinând 
cont că în era digitală în care trăim, ce este pe 
val astăzi este posibil ca peste câteva luni să 
nu mai fie atât de atractiv. Cel mai apropiat 
exemplu e în popularitatea platformelor de 
socializare. Întâi la modă a fost Facebook-ul, 
apoi Instagram-ul, apoi Snapchat-ul, dar 
nici domnia celui din urmă nu va fi de lungă 

Motto: „Armata este făcută pen-
tru război și toate studiile sale speciale 
trebuiesc să aibă în vedere războiul și 
aproape numai războiul. Războiul se 
manifestează în partea sa materială 
prin o serie multiplă de operaţiuni, 
începând cu adunarea elementelor de 
forţă și mergând până la actul final, 
bătălia. Toate aceste operaţiuni au ca  
elemente esenţiale: personalul, ma - 
terialul, terenul”.

 Mareşal Alexandru Averescu
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durată căci această generaţie se plictisește 
repede. 

La nivel internaţional, angajatorii au 
început deja să reacţioneze la moment, să se 
ducă ei după tineri în loc să aștepte să vină ei 
la companie, căci și-au dat seama că a doua 
variantă nu se va întâmpla. Astfel s-a ajuns la 
folosirea Snapchat -ului pentru recrutare. 

Iată câteva dintre rezultatele unui studiu 
realizat de platforma de Recruitment 
Marketing SmartDreamers, în România. 
Aproape 44% dintre respondenţii studiului 
sunt activi pe reţelele sociale între 1 și 3 ore pe 
zi. Următoarea categorie aparţine celor care 
petrec mai puţin de o oră pe zi pe Facebook, 
Instagram sau LinkedIn - peste 22%. Urmează 
tinerii care sunt online între 3-6 ore pe zi (cu 
21,5%) și cei care au o prezenţă în Social Media 
mai mare de 6 ore pe zi, cu 12,4 procente. Cât 
despre mediul în care tinerii vor să afle de 
noile joburi, Social Media este într-o bătălie 
deschisă cu site-urile clasice de joburi. 44,6% 
dintre cei care au participat la studiu vor să 
afle despre noile joburi pe canale alternative 
de recrutare, cum ar fi Facebook, Instagram, 
YouTube sau comunităţile online pe care le 
frecventează. Procesul de recrutare va trebui 
să fie în pas cu evoluţia tehnologică. Acesta 
va trebui să conţină mai puţine cuvinte și 
componente birocratice și mai multe aplicaţii, 
conţinut video și realitate virtuală. 

Nimeni nu se mai îndoiește astăzi de 
necesitatea promovării produselor. Cu cât 
va fi mai flexibilă și inovatoare activitatea de 
promovare, cu atât impactul ei va fi mai mare 
pe o piaţă saturată de mesaje publicitare. 
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În contextul social actual în care predomină 
nevoia pregnantă de stabilitate şi se manifestă 
o toleranţă scăzută la ambiguitate, instituţia 
militară prin oportunităţile pe care le oferă 
constituie o alternativă la incertitudinile din 
mediul civil. Guvernată de tradiţii şi norme 
culturale proprii, organizaţia militară are 
atribuţii specifice în domeniul apărării şi 
securităţii naţionale, fiind structurată pe 
diverse arme, servicii şi specialităţi militare. 

Cariera în domeniul militar presupune însă 
mai mult decât o simplă profesie, reprezintă 
un mod de viaţă ce implică pe lângă vocaţie 
și aderarea la normele și valorile mediului 
militar. Implicând numeroase solicitări din 
punct de vedere fizic și psihic, urmarea unei 
astfel de cariere necesită prezenţa unor 
aptitudini, abilităţi și competenţe specifice, 
dar și anumite caracteristici de personalitate 
care facilitează și asigură adaptarea la 
cerinţele și expectanţele mediului militar. 

Profilul psihologic al militarului se 
conturează prin prisma unor atribute 
generale, pe care trebuie să le deţină toţi cei 
care intră în sistem, precum și a unor atribute 
specifice, în funcţie de arme și specialităţi 
militare. A fi bun militar presupune existenţa 
și/sau însușirea unor deprinderi și convingeri 
congruente cu cele ale organizaţiei militare: 
responsabilitate, loialitate, disciplină, perse-
verenţă, dăruire de sine, spirit de sacrificiu, 
solidaritate, respect faţă de norme. Este 
necesară și o bună capacitate de integrare 

CARIERA MILITARĂ: EXPECTANŢE  
ŞI OPORTUNITĂŢI EDUCAŢIONALE  
ŞI PROFESIONALE
Psiholog Iulia Ana Maria BOANCHEŞ*

* Centrul Zonal de Selecţie și Orientare Alba Iulia, expert

Motto: „Definiţia succesului într-un 
domeniu: trebuie să știi ce ai de făcut,  
să faci acest lucru cu plăcere și să crezi 
în ceea ce faci”. Will Rogers

socială, un nivel crescut de flexibilitate 
și adaptabilitate, integritate, atitudine 
responsabilă și spirit de răspundere, 
moralitate, prioritizarea intereselor grupului 
în defavoarea propriilor interese, preferinţă 
pentru activităţi de relaţionare.

Instituţia militară, pentru a-și îndeplini 
obiectivele pe termen scurt, mediu și lung 
trebuie să dispună de o resursă umană 
de calitate care să contribuie la creșterea 
eficienţei și eficacităţii organizaţiei militare, 
fiind unul dintre principalii indicatori ai 
performanţei acesteia. Este cunoscut faptul 
că între competenţa profesională și calitatea 
resursei umane există o corelaţie directă, prin 
urmare se impune o selecţie riguroasă a celei 
din urmă. Accederea în sistemul militar este 
condiţionată de o serie de criterii specifice, 
procesul de recrutare și selecţie permiţând 
prin intermediul probelor aplicate o triere a 
celor care își manifestă dorinţa de a profesa în 
mediul militar. 

Referitor la caracteristicile celor care aleg 
să opteze pentru școala și profesia militară, 
majoritatea sunt tineri însă există o anumită 
diversitate privind vârsta candidaţilor. Aceştia 
provin atât din mediul urban cât şi din cel 
rural, au niveluri de educaţie/pregătire 
diferite, sunt cu studii gimnaziale, medii sau 
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ 
superior, fiind la început de carieră sau având 
în spate o vastă experienţă profesională. 
Cei mai tineri dintre candidaţi îşi exprimă 
opţiunea pentru colegiile militare liceale, 
după care, acumulând un set de cunoştinţe şi 
deprinderi specifice, aplică pentru academii 
şi şcoli militare. Pe lângă cei proveniţi din 
filieră directă, există un procent semnificativ 
de candidaţi pe filieră indirectă ce optează 
pentru una dintre categoriile de personal. 
În funcţie de caracteristicile individuale şi 
nivelul de pregătire, candidaţii îşi exprimă 
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opţiunea pentru profesia de soldaţi şi 
gradaţi profesionişti (militari ce îndeplinesc 
misiuni de execuţie specifice luptătorilor 
şi specialiştilor militari), pentru cea de 
maiştri militari şi subofiţeri (militari ce sunt 
specialişti şi/sau luptători ce ocupă funcţii 
de comandanţi şi şefi de grupă sau asigură 
conducerea structurilor tehnice de suport 
logistic) sau pentru cea de ofiţeri (militari 
ce îndeplinesc funcţii de comandă sau de 
execuţie). 

Cu toate că profesia militară se poate 
dovedi a fi una stresantă, cu solicitări diverse 
și cu potenţial de risc destul de ridicat, 
imaginea armatei în societate, atitudinea 
pozitivă și încrederea în instituţia militară 
pot influenţa în sens pozitiv decizia de a 
opta pentru o astfel de carieră. Expectanţele 
candidaţilor faţă de instituţia militară sunt 
în mare parte similare, la baza deciziei 
putându-se afla motive preponderent 
extrinseci, candidaţii fiind influenţaţi de rude, 
prieteni, apropiaţi care lucrează deja în sistem 
și care le oferă unele informaţii cu privire la 
specificul mediului militar. Sunt atrași mai 
mult de aspecte legate de stabilitatea locului 
de muncă, avantajele de natură financiară, 
compensaţii și alte beneficii, nivelul ridicat 
de pregătire educaţională, adică mai degrabă 
de latura pragmatică a domeniului militar. 
Există și candidaţi motivaţi intrinsec, la care 
alegerea carierei se face din convingeri 
personale, reprezintă un ideal profesional și 

este planificată pe termen mai îndelungat. 
Motivele formulate au o puternică rezonanţă 
afectivă, aceștia fiind atrași de prestigiul 
instituţiei militare, de mândria de a purta 
uniforma militară, de respectul și statutul 
social superior al militarilor comparativ 
cu cei din mediul civil, de posibilitatea de 
a-și apăra ţara, precum și de satisfacerea 
nevoilor de dezvoltare și realizare personală 
și profesională. 

Candidaţii optează pentru una dintre 
armele, serviciile și specialităţile militare, 
după care sunt supuși unei selecţii riguroase 
ce determină potenţialul lor psihoaptitudinal 
și gradul de adecvare la cerinţele mediului 
militar. Procesul de selecţie nu vizează 
doar clasificarea aplicanţilor pe baza unor 
caracteristici individuale, ci clasificarea 
acestora în raport cu expectanţele de 
performanţă profesională. Performanţa în 
profesia militară se raportează la cerinţele 
imediate ale postului, la cerinţele specifice 
ale organizaţiei militare și la cele specifice 
mediului de luptă. 

Pentru a-și asigura funcţionalitatea pe 
termen lung și pentru a avea un nivel de 
eficienţă sporit, instituţia militară urmărește 
identificarea resursei umane cu un potenţial 
adaptativ crescut la solicitările și dificultăţile 
mediului militar. În acest sens, evaluarea 
cunoștinţelor, calificărilor, abilităţilor pot 
constitui predictori pentru anumite criterii 
de performanţă în muncă. Probele evaluează 
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pe lângă nivelul de dezvoltare a capacităţii 
motrice al candidaţilor și gradul de dezvoltare 
al aptitudinilor cognitive, principalele 
caracteristici de personalitate, precum și 
motivaţia pentru cariera militară. 

Evaluarea psihologică reprezintă o 
componentă indispensabilă a procesului de 
selecţie, având ca scop principal identificarea 
potenţialului aptitudinal necesar exercitării 
profesiei militare. Este realizată pe baza 
cerinţelor și criteriilor psihologice aplicabile 
repartiţiei pe arme, servicii și specialităţi 
militare. Reprezintă o modalitate știinţifică 
și obiectivă de evaluare prin utilizarea 
de teste standardizate, valide și fidele, cu 
valoare discriminativă. Permite determinarea 
potenţialului adaptativ al candidaţilor la 
climatul și cultura organizaţională specifică, 
stabilirea gradului de compatibilitate al 
aplicanţilor la cerinţele aptitudinale și profilul 
militarului profesionist. Testele psihologice 
utilizate au valoare diagnostică sau predictivă, 
permit discriminarea între rezultatele 
obţinute de candidaţi și pe baza lor se pot 
face predicţii cu privire la performanţele 
ulterioare la locul de muncă.

Pentru conturarea unei imagini cât mai 
complexe și acurate despre candidaţi, se 
recurge la utilizarea mai multor tehnici și 
metode de selecţie psihologică: aplicarea 
de teste psihologice și chestionare de 
personalitate, metoda observaţiei, interviul 
psihologic, anamneza (culegerea de 
informaţii cu privire la istoricul personal și 
social al candidatului). 

Având în vedere că procesul de formare 
profesională este facilitat de calităţile 
aptitudinale, sunt evaluate aptitudinile 
generale, orientate spre performanţa militară 
generală și aptitudinile specifice, orientate 
spre performanţa în specialitatea militară 
pentru care se face selecţia. În funcţie de 
categoria de arme/servicii/specialităţi mili-
tare pentru care optează, candidaţii pot fi 
supuși ulterior unei evaluări aptitudinale 
speciale, unor teste și probe specifice.

Întrucât se consideră că nivelul de 
dezvoltare al aptitudinilor cognitive favo-
rizează învăţarea şi contribuie la dobândirea 
de cunoştinţe profesionale, testele ce vizează 
acest aspect reprezintă un predictor frecvent 

utilizat. Prima utilizare pe scară largă a testelor 
psihologice în selecţia de personal datează 
din timpul Primului Război Mondial, când în 
Statele Unite ale Americii a fost evaluat gradul 
de compatibilitate al recruţilor la solicitările 
pregătirii militare.

În selecţia pentru accesul în sistemul 
militar şi profesia militară se folosesc probe 
cu limită de timp, fiind importantă atât 
performanţa la testele psihologice cât şi 
viteza de reacţie. Rezultatele obţinute la 
astfel de probe permit conturarea unei 
imagini privind nivelul general de dezvoltare 
al funcţionării cognitive, dar și capacitatea de 
învăţare a candidatului.

În ceea ce priveşte evaluarea trăsăturilor 
de personalitate în selecţia de personal, 
cu toate că a fost întâmpinată iniţial cu 
oarecare scepticism din partea specialiştilor, 
nu a fost posibilă negarea corelaţiei 
existente între structura de personalitate 
şi comportamentele legate de muncă. 
Caracteristicile de personalitate sunt 
considerate relevante pentru adaptarea 
la caracteristicile generale ale organizaţiei 
militare şi ale mediului operaţional. În acest 
sens, evaluarea psihologică se dovedeşte a 
fi extrem de utilă şi sub aspectul identificării 
şi prevenirii posibilelor tulburări de 
comportament şi de personalitate care 
ar putea genera ulterior comportamente 
de tip deviant şi reacţii dezadaptative faţă 
de mediul militar şi implicit fluctuaţia în 
muncă. Indicatorii cu privire la natura şi 
structura de personalitate a candidaţilor au 
un rol important în determinarea abilităţilor 
de adaptare a candidaţilor la trainingul şi 
ocupaţiile cu specific militar, la caracteristicile 
vieţii de militar, oferind totodată o perspectivă 
privind comportamentul potenţial în aplicaţii 
şi misiuni. Astfel, dacă testele de aptitudini 
se dovedesc a fi predictive mai mult în faza 
de pregătire iniţială, factorii de personalitate 
sunt mai relevanţi după încheierea etapei de 
antrenament şi pregătire. 

Pe baza  informaţiilor culese cu scop 
evaluativ și a rezultatelor obţinute se 
fundamentează o decizie cu privire la situaţia 
candidatului și la capacitatea acestuia de 
îndeplinire a sarcinilor specifice postului pe 
care este încadrat sau urmează să fie încadrat. 
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Este important de precizat și faptul că 
evaluarea în scop de selecţie are un caracter 
general, nu are valori diagnostice, vizează doar 
identificarea unor aptitudini și caracteristici 
adaptative sau potenţial dezadaptative, care 
pot afecta ulterior performanţa în muncă.

Finalitatea procesului de selecţie o 
constituie furnizarea personalului care va 
urma stagiul de pregătire specifică pentru 
cariera militară ce se desfășoară după caz 
în instituţii cu specific militar, unităţi de 
învăţământ postliceal militar, instituţii de 
învăţământ universitar militar, școli de 
aplicaţie, centre și unităţi de instrucţie și 
pregătire militară. Viitorii militari intră în 
sistem din nevoia de realizare a propriilor 
expectanţe de natură educaţională și 
profesională, însă sistemul militar presupune 
o aliniere a propriilor interese cu cerinţele 
vieţii de militar, fiind necesară o perioadă 
de acomodare la noile condiţii de viaţă. Este 
posibil ca trebuinţele, motivele, scopurile, 
aspiraţiile și înclinaţiile lor să nu corespundă 
întotdeauna cu realitatea vieţii de militar. 

Prin caracteristicile sale, mediul militar 
presupune adaptarea la situaţii noi, cu 
caracter schimbător, putând implica activităţi 
cu grad ridicat de risc și incertitudine. Prin 
urmare cei care aderă la un astfel de mod 
de viaţă trebuie să dovedească eficienţă 
în sarcini, dar în același timp să manifeste 
capacitatea de a-și asuma valorile și scopurile 
noului mediu cultural, de a prelua sistemul de 
tradiţii și obiceiuri, de a se adapta la politicile 
uzuale, de a lucra în sarcini și condiţii variate.

Procesul de adaptare la viaţa militară este 
unul dinamic și complex, implică identificarea 
și mobilizarea propriilor resurse, fiind 
influenţat de factori individuali și de mediu, 
de caracteristicile psihologice și sociale ale 

persoanei precum caracter, temperament, 
atitudini, aptitudini și preferinţe, climatul 
psihosocial din colectivele de militari. 
Distanţa culturală faţă de mediul de origine 
influenţează în mod direct efortul de adaptare 
la exigenţele și solicitările profesiei militare. 

Primul contact cu caracteristicile noului 
mediu se realizează pe parcursul procesului 
instructiv-educativ, prin intermediul căruia 
se pun bazele teoretice și practice pentru 
activităţile specifice domeniul militar.

Limitarea nivelului de independenţă, 
nevoia de supunere la regulamente militare, 
acomodarea cu programul și rigorile 
disciplinei militare, caracteristicile vieţii în 
colectivul militar, sistemul relaţiilor ierarhice, 
ritmul și intensitatea activităţilor de pregătire 
determină ajustarea propriilor nevoi și 
expectanţe în funcţie de obiectivele, cerinţele 
și condiţiile specifice vieţii militare. 

Instituţia militară manifestă la rândul ei 
o serie de așteptări în raport cu  normele 
specifice de conduită militară. Un militar 
trebuie să dea dovadă de onestitate, spirit 
de dreptate, loialitate faţă de ţară, faţă de 
instituţia și unitatea militară în care activează, 
implicare și participare activă, capacitate de 
interiorizare a normelor formale și informale. 
Expectanţele instituţiei militare sunt ridicate 
în ceea ce privește nivelul performanţei 
militarilor, cei care aleg să îmbrăţișeze o astfel 
de carieră trebuie să manifeste determinare, 
devotament, capacitate de lucru în echipă, 
asumare de responsabilităţi, implicare fizică 
și pe plan afectiv. Expectanţele sunt legate 
de conformare, prudenţă și limitarea riscului, 
iar în situaţii de luptă așteptările se îndreaptă 
spre curaj, spirit de iniţiativă, asumarea de 
riscuri.

Din punct de vedere al instituţiei militare 
adaptarea se traduce prin norme și indicatori 
de performanţă, în timp ce din perspectivă 
individuală prin sistemul de evaluare a 
rezultatelor în raport cu propriul nivel de 
aspiraţii, prin gradul de satisfacţie personală 
și profesională resimţit. 

Dacă prezintă expectanţe nerealiste, viitorii 
militari pot întâmpina o serie de dificultăţi pe 
parcursul perioadei de instrucţie și pregătire 
militară, în ceea ce privește caracteristicile 
structurii de tip ierarhic-autoritar, exigenţele 
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formative și de performanţă, stresul fizic și 
psihic implicat.

Motivaţia de a urma o carieră militară 
poate fi așadar influenţată în sens negativ de 
lipsa congruenţei între expectanţele iniţiale 
nerealiste ale candidaţilor și oferta concretă 
a mediului militar. Procesul de adaptare 
ulterioară și atașament faţă de organizaţie 
poate fi influenţat și de factori precum 
diminuarea posibilităţilor de promovare, 
reducerea gradului de satisfacţie materială, 
efectul cumulativ al riscurilor etc. 

În concluzie, dorinţa de a se profesionaliza 
instituţia militară a dus la necesitatea formării 
unui personal calificat, care să îndeplinească 
nevoile și cerinţele structurii de tip militar. 
Se poate spune că nu doar omul își alege 
cariera ci și cariera îl alege pe om, iar simpla 
manifestare a dorinţei de a face parte dintr-un 
astfel de sistem nu este suficientă. Se știe că 
militarii se pregătesc pe timp de pace pentru 
acţiuni care se vor desfășura pe timp de război, 
prin urmare cei care își desfășoară activitatea 
într-un astfel de mediu trebuie să prezinte 

flexibilitate crescută și disponibilitate de a-și 
ajusta propriile resurse (abilităţi, competenţe, 
cunoștinţe și convingeri) la exigenţele 
sistemului militar.
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Sistemul social modern este caracterizat 
de existența unui sistem de organizații 
interdependente, care să poată evolua sau 
stagna, în funcţie de decizia umană.

Având în vedere cele mai sus-menţionate, 
devine evident faptul că omul reprezintă 
„cheia” ce poate asigura supravieţuirea 
oricărei organizaţii, putându-le influenţa 
supraviețuirea, transformarea, modul de 
evoluţie și succesul. Această realitate a 
determinat ca tot mai mulți cunoscători ai 
domeniului să afirme că omul este singurul 
avantaj competitiv al unei organizații.

Fundamentul oricărei organizații este 
determinat, în cea mai mare măsură, de efortul 
uman, iar eficiența și eficacitatea acesteia 
sunt influențate de relațiile interumane. 
Prin urmare, putem afirma că organizațiile 
există datorită faptului că oamenii lucrează 
în colectiv pentru atingerea obiectivelor 
organizaționale și a celor proprii.

Pentru a menține funcţionalitatea 
unei organizații, angajatorul alocă resurse 
importante pentru a identifica, în primul rând, 
persoanele care pot asigura continuitatea 
acesteia. Însă, orice conducător - fie el director, 
comandant sau șef, trebuie să țină cont, cu 
prioritate pe timpul desfășurării recrutării și 
selecției, de existenţa compatibilităţii dintre 
cerințele postului și abilităţile angajatului, 
astfel încât să poată asigura pregătirea 
de specialitate a acestuia, să evalueze 
performanțele profesionale. De asemenea, 
angajatorul trebuie să aibă în vedere și 
modul în care poate asigura armonizarea 

Locotenent Andreea NASTASĂ-ENE*

ROLUL ŞI IMPORTANŢA
RESURSELOR UMANE
ÎN SISTEMUL MILITAR

Motto: „Omul e măsura tuturor 
lucrurilor”. (Protagoras din Abdera, 
filosof grec, 481-411 î.Hr.)

*  Direcția generală management resurse umane

satisfacțiilor personale ale angajatului cu 
obţinerea performanţelor organizaționale.

Resursele umane dețin cel mai mare 
potențial activ de coordonare a dezvoltării 
randamentului organizațional, fiind singurele 
capabile să construiască și să reconstruiască 
celelalte tipuri de resurse dintr-o organizație.

Trebuie subliniat faptul că întregul 
proces al apariției, evoluției și dezvoltării 
managementului resurselor umane situează 
în prim-plan existența interesului pentru 
asigurarea condițiilor necesare valorificării 
potențialului uman.

În altă ordine de idei, managementul 
resurselor umane este evidențiat prin 
activitățile de recrutare și selecție, care 
trebuie realizate printr-o metodă strategică 
și obiectivă. Însă, la fel de importantă este și 
pregătirea, perfecționarea resurselor umane, 
care se bazează pe evoluția metodelor 
de îmbunătățire a cunoștințelor, evoluție 
necesară în organizație pentru creșterea 
performanțelor. Această activitate deţine o 
pondere foarte importantă pentru angajat, 
deoarece nicio persoană nu este recrutată 
doar pentru a ocupa un post vacant din cadrul 
organizației, ci și pentru a contribui la propria 
evoluție în carieră, dar și la dezvoltarea 
structurii în care lucrează. De aceea, acesta 
trebuie să fie conștient de rolul pe care îl 
deține în atingerea acestor obiective.
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Dacă actuala analiză ar aborda dimen-
siunea temporală din perspectiva con-
ceptelor de „trecut”, „prezent” și „viitor”, am 
constata că pregătirea resurselor umane nu 
a încetat niciodată să deţină rolul deosebit 
de important în dezvoltarea sistemului în 
care își desfășoară activitatea. 

Resursele umane, ca domeniu vital ce 
contribuie la dezvoltarea oricărei organizații, 
reprezintă totalitatea cunoștințelor de 
valoare verificate și utilizate în cadrul 
acesteia și, concretizate în ultimă instanţă, 
în efortul depus prin intermediul forței de 
muncă.

Putem aprecia, la un moment dat, că 
activităţile  de cercetare, evaluare și control a 
resurselor umane sunt mai dificil de realizat 
decât cele care implică celalalte resurse ale 
organizației. De asemenea, resursele umane 
sunt cele mai complexe, din perspectiva 
economiei bazate pe cunoaștere.

Prin urmare, organizațiile trebuie să se 
concentreze asupra elementului uman, în 
general, și a posibilităţilor intelectuale ale 
acestuia, în particular, în vederea obținerii 
unui avantaj competitiv și al îmbunătățirii 
funcţionalităţii acestora. 

Chiar dacă este cert că resursele umane 
creează, activează și coordonează orice 
tip de activitate umană, evidențierea 
acestui rol în procesul de creștere al 
eficienței organizației, nu trebuie să plaseze 
celelalte resurse - materiale, financiare, 
informaționale și de altă natură - la un nivel 
inferior. Evidenţierea rolului resurselor 
umane nu trebuie să reprezinte un element 
de surclasare a celorlalte resurse, deoarece 
proiectarea sistemică a unei etape de 
dezvoltare implică existenţa unei strânse 

legături și condiționări reciproce între toate 
tipurile de resurse, având la bază obiectivele 
principale stabilite la nivelul organizaţiei 
și scopul primordial, concretizat printr-un 
rezultat final.

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem 
că resursele umane se plasează pe un loc 
de prim rang în rândul celorlalte resurse ale 
organizaţiei, din următoarele motive: 

 - creează și manipulează toate celelalte 
resurse;

 - au capacitate de decizie în orice 
acti vitate;

 - sunt capabile să producă și să repro-
ducă soluții originale și valoroase;

 - depun efort continuu pentru a 
progresa și atinge succesul organizației.

Astfel, organizația depinde în cea mai mare 
parte de performanța resurselor umane, fapt 
regăsit și în proverbul „omul sfințeşte locul”.

Lucrul cu resursele umane în cadrul unei 
organizații a devenit din ce în ce mai dificil 
deoarece, odată cu creșterea complexității 
cerințelor postului, se dezvoltă și 
perspectivele individuale, nevoia de motivare 
și recompensare, mai exact, așteptările 
omului de la postul respectiv. Chiar și așa, 
dacă analizăm în ordinea priorităților, această 
activitate rămâne pe primul loc atâta timp 
cât resursele umane sunt singurele capabile 
să obțină cele mai ridicate performanțe în 
orice domeniu de activitate, prezentând 
un potențial unic de evoluție, precum și o 
capacitate mare de a-și cunoaște și depăși 
propriile limite, astfel încât să facă față atât 
provocărilor actuale, cât și celor viitoare.

Din multe puncte de vedere, putem afirma 
că toate aspectele menţionate anterior se 
regăsesc și în  cadrul organizației militare.
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Ce este „organizația militară”? 
Pe baza studiilor elaborate pentru analiza 

fenomenului militar în contextul social, se 
pot desprinde o serie de idei referitoare 
la aplicabilitatea teoriei convergenței 
câmpurilor „civil” și „militar”, din perspectiva 
caracterului și totodată a necesității 
deschiderii sistemului militar românesc  
către valorile democratice care se conso-
lidează în țara noastră.

Întrucât și organizația militară, ca oricare 
altă organizație, este bazată tot pe puterea 
umană, nu se poate stabili o anumită teorie 
despre armată și societate pe subiecte 
diferite de ceea ce se numește, generic, 
managementul resurselor umane.

Prin urmare, și organizația militară implică 
oameni și în final depinde de efortul acestora.

Studiul teoretic al principiilor și con-
cepțiilor de bază asupra profesiei militare îi 
direcționează pe profesioniști să facă ceea ce 
este moral și just, ca elemente indispensabile 
ale unei așa-numite stări de normalitate. 
Această caracteristică presupune existența 
unor calități precum: onestitatea, integritatea 
morală, spiritul de dreptate și loialitatea față 
de țară, armată, unitate și subordonați.

După opinia experților americani, prin-
cipiile menţionate anterior și care direc-
ţionează activitatea și modul de relaţionare 
ale militarilor sunt fundamentale, bazându-se 
pe trei piloni de valori  egale, respectiv: școala 
care îi formează, experiența practică și 
autodezvoltarea.

Şcoala, ca izvor de cunoștințe, mijloc 
şi sistem de instruire, asigură formarea şi 
pregătirea individului în vederea ocupării 
unui post. Din această perspectivă, activităţile 
şcolare implică asumarea unei  responsabilităţi 
legate de dezvoltarea individuală.

Experiența în activitate reprezintă tota-
litatea cunoștințelor pe care oamenii le  
dobândesc în mod nemijlocit și sunt 
verificate pe cale practică, prin cercetarea 
realizată pe timpul cât se află în organizația 
militară. Aceasta le dă militarilor posibilitatea 
de a folosi și a pune în practică ce au învățat 
în procesul de instruire.

Autodezvoltarea implică inițiativa și 
autoperfecționarea, care sunt condiționate 
de o motivație intrinsecă raportată la nevoia 
individului care, la rândul său, joacă un rol 
important în autoperfecționare.

O caracteristică a resurselor umane 
din cadrul sistemului militar o reprezintă 
corespondenţa dintre performanţa și 
prestigiul individual cu prestigiul social al 
instituţiei militare.

Pe baza celor precizate anterior, se poate 
concluziona că activitatea de perfecționare 
a militarilor se desfășoară în mod continuu. 
Aceștia trebuie să dețină anumite calități 
intelectuale și de personalitate specifică, 
astfel încât să se poată asigura îndeplinirea 
cu succes a atribuțiilor, atât pentru funcțiile 
de conducere, cât și pentru cele de execuţie, 
pentru a asigura îndeplinirea misiunilor 
încredințate, într-un timp cât mai scurt și 
eficient din perspectiva resurselor.

Formarea și perfecționarea în domeniile 
precizate anterior prezintă o importanţă 
deosebită pentru organismul militar întrucât, 
odată realizate, vor crea un sistem modern și 
profesionalizat.

Pe măsură ce tipologia războiului evo-
luează, este necesar ca instruirea și educația 
participanților să se facă proporțional cu 
nevoile de pregătire actuale, astfel încât 
să asigure evoluția profesiei militare, în 
concordanţă cu cea a fenomenului militar.
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Astfel, militarii de toate gradele trebuie 
să conștientizeze existenţa acestor tendințe 
și să dezvolte, pe parcursul carierei, o mai 
bună înțelegere a contextului politic al 
acțiunilor lor. În acest sens, militarii trebuie 
să dețină o voință și ambiție deosebite, 
precum și capacitate de automotivare, fără 
a face abstracţie de motivațiile existente la 
nivel organizațional, indiferent de forma în 
care se manifestă acestea.

Organizația trebuie să dispună de o 
capacitate de motivare a membrilor săi la 
nivel instituţional, precum și de abilitatea 
de a depăși sau înlătura toate obstacolele, 
fie că sunt de natură financiară, tehnică etc., 
în virtutea unui principiu latin „si vis pacem, 
para bellum” (dacă vrei pace, pregătește-te 
de război).

Concluzia, de care orice comandant ar 
trebui să țină cont atunci când așteaptă 
un rezultat de la subordonați, este că 
performanța nu este caracterizată doar 
de profesionalism, ci și de capacitățile de 
susținere, motivare și persuasiune.

În privința optimului motivațional, este 
remarcabil ceea ce spunea Tucidide, și 
anume că, „forța unei cetăți nu se măsoară  
prin grosimea zidurilor sale, ci prin voința 
cetățenilor săi”. Acest lucru scoate în evidență 
scopul final al organizației militare, respectiv 
acela de a dispune de capacitatea de reali-
zare și implementare a unui sistem modern, 
pe cât posibil eficient, pentru gestionarea 
resurselor umane, compatibil cu interesele 
actuale și viitoare ale sistemului din care 
facem parte, dar și cu cele ale armatelor 
statelor membre NATO.
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