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Abstract:  Articolul este consacrat analizei fenomenului de amenințare 

aeriană. Autorii au studiat mijloacele de atac aerian și tactica de întrebuințare 

a lor de-a lungul istoriei militare, cu scopul selectării tendințelor de dezvoltare 

a acestui fenomen în viitorul luptei armate. Articolul conține propuneri pentru 

pregătirea Armatei Naționale către acțiunile viitoare.  

Abstract: The article is dedicated to the analysis of the air threat 

phenomenon. The authors studied the means of air attack and the tactics of 

their use throughout military history, in order to select trends for the 

development of this phenomenon in the future of armed struggle. The article 

contains proposals for preparing the National Army for future actions. 

Cuvintele cheie: agresiunea aeriană, mijloacele de atac aerian, apărare 

antiaeriană. 

Keywords: air aggression, means of air attack, air defense. 

 

Scopurile, urmărite de cercetarea noastră, au fost formulate, după cum 

urmează: 

- de studiat tendințele generale de întrebuințare în luptă a aviației, 

pentru fiecare perioadă a istoriei militare; 

- de evidențiat tendințele actuale de dezvoltare a amenințării aeriene; 

- de elaborat propuneri privind pregătirea Armatei Naționale către 

acțiunile de luptă viitoare. 

Cercetarea a început cu înțelegerea unor momente esențiale: 

- amenințarea aeriană (sau mai nou - aero-spațială) reprezintă acțiuni 

ostile cu efecte letale sau non-letale împotriva forțelor proprii; 
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- aceste efecte sunt materializate în atacuri fizice, electronice sau 

informaționale; 

- amenințarea aeriană este specifică spațiului aerian și cosmic; 

- mijloacele de atac sunt aparate de zbor pilotate sau nepilotate, 

platforme spațiale, forțele aeropurtate. 

 

4. Fenomenului agresiunii aeriene de-a lungul istoriei militare. 

Folosirea spațiului aerian în scopuri militare sunt reprezentate din 

timpurile străvechi, visul luptătorilor, reflectat în miturile popoarelor lumii. 

Încercăm urmărirea tendințelor de bază a dezvoltării forțelor aeriene pe 

parcursul istoriei militare [10].   

Este recunoscut, căîncă în sec. II î.Hr., militarii chinezi au folosit zmeile 

de vânt pentru darea semnalelor între detașamente (lanterne Kongming) și 

pentru măsurarea distanțelor. Există date neverificate despre întrebuințarea 

zmeilor de vânt pentru bombardamentul orașului cu bombe incendiare în sec. 

XIV, în Europa. 

Despre întrebuințarea militară au gândit Frații Montgolfier, inventatorii 

balonului cu aer cald, care pentru prima dată în 1783 a fost ridicat cu oameni. 

Imediat a apărut articolul lui A.Viète privind posibilitatea întrebuințării 

balonului cu aer în scopurile cercetării. Iar în 1794, în Franța,a fost fondată 

prima unitatea militară a baloanelor cu aer. Prima companie de aeronauți 

(Première compagnie d'aérostier)compusă din 26 militari, care au efectuat 

cercetarea de pe baloane în bătăliile de la Fleurus (1794) șide la Würzburg 

(1796), asediul de la Mainz (1795),în bătălia navală de la Abukir (1798). 

În mijlocul sec. XIX baloanele de aer au fost folosite pentru 

bombardamentul orașelor în Italia de Nord. Așa, în 1849, forțele austriece au 

bombardat Veneția. Au fost lansate aproximativ 200 baloane purtătoare de 
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bombe cu cronometru. Atacul nu a soldat cu rezultatele pozitive. Baloanele au 

fost dirijate de către vânt, care a schimbat viteza și direcția. Sunt informații, că 

baloanele au fost întrebuințate pentru bombardamentul cu cadavrele 

animalelor, cu scopul provocării epidemiilor în orașele asediate. 

În timpul Războiului Civil American (1861-1865), Thaddeus Lowe a 

creat în armata nordiștilor Corpul Baloanelor (Union Army Balloon Corps), 

care a desfășurat cercetarea aeriană, elaborarea hărților topografice, dirijarea cu 

acțiunile militare prin semnale și corectarea focului artileristic. Zborurile 

baloanelor au fost desfășurate în 2 variante: liber (după vânt) sau controlat (pe 

fărâmă). Americanii au dezvoltat generatoare mobile de aer cald.Ideea 

bombardamentului aerian de pe baloane a fost dezvoltată pe hârtie, dar nu a 

primit realizarea practică.  

În1867, Brazilia a întrebuințat baloanele în scop de cercetare/observare, 

în războiul împotrivă Paraguayului.În 1870, baloanele cu aer a lui Eugène 

Godard au fost folosite de francezi pentru cercetare în perioada războiului 

franco-prusac și pentru asigurarea poștei aeriene în Parisul asediat. 

În 1888, a fost fondată școala aeronauților în Marea Britanie. În 1890, 

apare prima subunitatea baloanelor în cadrul unității geniu militare. 

Întrebuințarea de luptă a baloanelor a avut loc în perioada celui de-al Doilea 

Război al Burilor(1899-1902), în scopul cercetării la înaintarea coloanelor 

militare și în timpul apărării orașului Ladysmith,asediat de buri.  

După cum vedem, pentru perioada inițială a dezvoltării forțelor aeriene 

era caracteristic: 

- întrebuințare baloanelor de aer în scopuri de cercetare, observare, 

semnalizare, corectare a focului artileristic; 

- încercările de bombardament de pe baloane, deseori nereușite din 

cauza problemelor de zbor navigabil. 
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În anii Primului Război Mondial, baloanele au primit motoare pentru 

mișcarea dirijată, transformându-se în dirijabile. În Germania, Ferdinand von 

Zeppelin a construit dirijabile cu carcasa metalică rigidă. Baloanele dirijabile 

au devenit forța teribilă. Germania a posedat de 18 dirijabile, cu viteza de zbor 

80-90 km/h, capabile de a trece 2-4 mii de km cu încărcătura din câteva tone de 

bombe. De exemplu, la 14.08.1914 un singur zeppelin într-un atac de 

bombardament a demolat total 60 de clădiri și avariat încă 900. 

Dirijabilele au continuat îndeplinirea misiunilor de cercetare și observare. 

Corectarea focului artileriei cu raza mare, a devenit practic imposibilă fără 

întrebuințarea baloanelor. Altă sarcinăa baloanelor a fost cea de împiedicarea 

zborurilor a primelor avioane, prin formarea zidurilor-rețelelor din fărâme 

întinse între baloanele cu aer și pământ. 

Aeroplanele la începutul războilui au fost privite doar ca o noutate 

neînsemnată, îndeplinind sarcinile de cercetarea aeriană și de livrarea 

adresărilor poștale. Mai târziu, a apărut bombardamentul manual a grenadelor 

sau flechette-lor (săgeților metalice) și tirul din mitralierele de bord asupra 

forțelor terestre.Primul bombardier greu în sensul deplin a devenit„Ilia 

Muromeț”, având încărcătura de luptă 350-1500 kg, creat în Rusia de Igor 

Sikorski, în 1913 și construit în serie, în anii de război. 

Așadar, amenințarea aeriană în perioada Primului Război Mondial, din 

ceva exotic a transformat treptat în pericol real pentru forțele terestre și 

populația civilă. Forțele aeriene, compuse din dirijabile și aeroplane au 

îndeplinit sarcini: 

- de cercetare/observare, de corectare a focului artileriei cu raza mare; 

- de transportare rapidă a corespondenței/documentelor de conducere; 

- de apărare antiaeriană a principalelor orașe; 
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- de bombardament (manual sau automatizat) al obiectivelor 

importante; 

- de sprijin nemijlocit al forțelor terestre în fazele principale ale luptei. 

Perioada Interbelicăeste caracterizată cu:   

- dezvoltarea rapidă a tehnicii de zbor (viteza, plafonul, raza, 

încărcătura); 

- apariția trupelor de desant aerian, instruirea tineretului în masă a 

deprinderilor de parașutare; 

- prezentarea teoriilor privind rolul aviației în război, printre care prim-

loc este ocupat de teoria privind supremația aeriană a lui Giulio Douhet.  

Al 2-lea Război Mondial a arătat importanța indiscutabilă a aviației, ea a 

cucerit locul important în forțele armate în majoritatea țărilor participante în 

război. Baloanele s-au retras la locul secundar, îndeplinind doar funcții de 

corectare a focului artileristic și de apărare antiaeriană de baraj a principalelor 

centre urbane. 

Forțele aeriene au devenit categoria de forțe cu toatele drepturile, 

capabilă a organiza operațiile militare de sinestătător sau în cooperare cu alte 

categorii de forțe. Aviația a fost divizată conform sarcinilor îndeplinite de 

către: 

- aviația de cercetare (cu posibilitățile de fotografiere și filmare); 

- aviația antiaeriană/de vânătoare (pentru obținerea supremației 

aeriene); 

- aviația de bombardament (pentru efectuarea loviturilor în adâncime); 

- aviația de asalt/de front (pentru sprijin nemijlocit al forțelor terestre); 

- aviația navală, inclusiv ambarcată (pentru sprijin al forțelor navale și a 

infanteriei marine); 
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- aviația de transport (pentru asigurare logistică, transportarea forțelor 

de desant aerian). 

Loviturile aeriene au fost efectuate la distanțe foarte mari, având efecte 

devastatoare pentru economia părților în conflict și psihologice pentru forțele 

armate și populație. În 1945, SUA a efectuat în Japonia primele 

bombardamente nucleare cu rezultate uriașe. 

În Perioada Postbelică omenirea a pășit în spațiu cosmic, fapt care 

imediat a fost întrebuințat pentru fortificarea capabilităților militare.La fel, au 

fost dezvoltate rachetele strategice – balistice (inclusiv interconectale) și de 

croazieră, cu încărcătură convențională sau nucleară, cu precizie foarte mare. 

Aviația militară a cucerit locul dominant în cadrul forțelor armate. Nici 

un conflict nu a fost lipsit de acțiunile aviației. A fost înțeles principiul de 

cooperare a acțiunilor aeriene cu forțele terestre și cele navale, în cadrul teoriei 

bătăliei aeroterestre/aeronavale. Armamentul aviatic este în permanenta 

modernizare: distanța de lansare, procedeele de dirijare a munițiilor/rachetelor, 

efectul distructiv la ajungere în țintă. 

Elicopterul militar a apărut în Războiul Coreean (1950-1953) și a fost 

dezvoltat în Războiul din Vietnam (1961-1975), cu posibilitățile lui de a 

decola/ateriza pe platouri mici din teren, a sprijini forțele terestre în luptă, prin 

foc, aprovizionare, evacuare, manevra pe câmpul de luptă în cadrul acțiunilor 

aeromobile. Aviația a fost întrebuințată în operațiile speciale, cu 

lansarea/evacuarea grupelor de militari cu parașuta sau prin 

debarcare/delestare. 

În ultimele decenii, dezvoltarea vastă au primit aparatele fără pilot, 

datorită prețului scăzut, protecției operatorului, vulnerabilității scăzute la 

acțiunea sistemului antiaerian. Începând de la misiuni de cercetare/observare și 
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de corectare a focului, ele au pășit spre sarcinile de lovire, inclusiv în regimul 

automat, fără intervenția operatorului. 

 

5. Starea actuală și tendințele de dezvoltare a amenințării aeriene. 

După cercetarea trecutului,putem trece spre analiza situației actuale cu 

amenințarea aeriană pe trei nivele ierarhice.  

La nivelul strategic apreciem: 

- dezvoltarea capabilităților spațiale/cosmice; 

- perfecționarea rachetelor strategice (mărirea razei, vitezei și preciziei); 

- potențialul crescut al aviației strategice (descurajarea, cercetarea, atac 

strategic, proiectarea forțelor). 

Forțele aerospațiale, apărute în țările dezvoltate, au tendința de plasare pe 

orbită nu doar a sateliților de cercetare (care au astăzi capabilitățile de rezoluție 

impunătoare) și de comunicații/navigare, dar și platformele de lovire asupra 

suprafeței terestreprin laser sau cu arma chinetică[2].Sistemele actuale de 

apărare antiaeriană nu sunt pregătite împotriva acestei amenințări, iar 

consecințele loviturii orbitale nu inspiră optimismul pentru țara-victimă.  

Posibilitățile crescute a rachetelor balistice și de croazieră, și anume – 

distanța mare de lansare, zborul la înălțime stratosferică sau extrem de joasă, 

precizia) au fost demonstrate de americani în Irak și Afganistan, iar de ruși în 

Siria. Direcțiile de dezvoltare în acest domeniu sunt: mărirea distanței de 

lansare, vitezei de zbor, posibilitatea de introducere a corecțiilor în zbor, 

mărirea preciziei de lovitură și a efectului devastator[3]. 

Tempourile de dezvoltare a aviației strategice, în ultimele decenii, au 

suferit încetinire. Însă potențialul, atins la sfârșitul sec.XX, rămâne în vigoare. 

Datorită aviației strategice, războiul s-a transformat din fenomenul local, în 

teatru de acțiuni, în cel global. Strategia lovirii prin apropierea, străpungerea 
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apărării antiaeriene și zborurilor deasupra teritoriului adversarului (ex. operații 

aeriene Linebacker II din Vietnam 1972, El Dorado Canyon din Libia1986), 

este modificată treptat spre strategia lovirii de la distanță, nefiind în spațiul 

aerian al adversarului (ex. operații aeriene Desert Fox din Irak 1998, loviturile 

Israelului asupra forțelor iraniene pe teritoriul Siriei 2020-2021)[8]. Rămâne 

posibilă și întrebuinţareaarmelor de distrugere în masă în conflictelemilitare 

viitoare[1].  

La nivelul operațiilor aeriene semnalăm: 

- întrebuințarea concentrată a aviației în cadrul loviturilor la distanță, 

folosirea bruiajului electronic, rachetelor antiradar, bombelor ghidate; 

- rolul aviației de sprijin, în mod deosebit de transport logistic; 

- dezvoltarea posibilităților de manevra pe verticală (desant aerian, 

acțiunile aeromobile). 

 

Confruntările armate la începutul sec.XXI demonstrează din ce în ce mai 

pronunțat caracterul aeroterestru și aeronaval.Cota componentei aeriene în 

conflictele militare este în creștere continuă. Cucerirea 

superiorității/supremației aeriene a devenit acțiunea primordială în operații 

militare [9]. 

În același timp, rolul decisiv în lovirea adversarului este atribuit armelor 

de înaltă precizie, care pot, după informații sitemului de cercetare primite în 

timp real, aplica loviturile selective, aproape punctuale asupra țintelor 

determinate [7, 8]. Locotenent-colonel Ghiris O.B. demonstrează creșterea 

cotei armelor de înaltă precizie în ultimele operații aeriene[4]: 

- Irak 1991 – 8%; 

- Iugoslavia 1999 – 35%; 

- Afganistan 2001 – 57%; 
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- Irak 2003 – 68%. 

La nivelul tactic remarcăm: 

- sprijin aerian nemijlocit și interdicția acțiunilor forțelor terestre; 

- sprijinul acțiunilor subunităților speciale, evacuarea militară prin aer, 

operații de căutare-salvare, sprijin logistic; 

- rolul crescut al aparatelor fără pilot; 

- apariția dispozitivelor portative de zbor individual/autonom al omului. 

Aviația tactică este bazată pe elicoptere, care datorită capabilităților 

existente, au devenit instrument comod și flexibil în lupta aeroterestră.  

Elicopterul militar de astăzi reprezintă: 

- manevra rapidă pe câmpul de luptă; 

- concentrarea și transportul focului; 

- lupta electronica la nivelul tactic; 

- sprijinul logistic tactic; 

- evacuarea în condiții nefavorabile; 

- acțiunile de căutare-salvare. 

Practic, fiecare aeronava are la dispoziție setul aparatajului de bord 

pentru efectuarea protecției electronice și atacului electronic asupra senzorilor 

de cercetare și mijloacelor de ochire ale adversarului,cu posibilitatea de orbire 

a sistemului antiaerian [1]. 

În cadrul conflictelor actuale, aparatele aeriene fără pilot rezolvă o gama 

semneficativă de sarcini. Ele sunt folosite pentru: cercetarea, observarea în 

timp real al câmpului de luptă, descoperirea țintelor importante, asigurarea 

ochirii prin iluminarea țintei, asigurarea multilaterală a subunităților 

îndepărtate. Actualmente, sunt dezvoltate procedeele tactice cu folosirea roiului 

de aparate fără pilot pentru supraîncărcarea sistemului de apărare antiaeriană 

sau distragerea ei spre țintele false[8]. 
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Aparate de lovire (inclusiv camicaze, sau muniții aeriene cu patrulare în 

zona) pot ataca obiectivele blindate, poziții de artilerie, aglomerații de trupe, 

puncte de comandă, noduri de comunicații, depozite logistice cu focul din 

mitraliere, grenade, bombe, încărcăturile explosive. Avantajele aparatelor de 

lovire sunt: viteza mare de reacție, vizibilitatea scăzută pentru adversar, 

prezența continuă în zonă, prețul relativ mic[5]. Aceste avantaje au devenit 

hotărâtoare la stoparea ofensivei Armatei Naționale Libiene (aprilie-mai 2020) 

și la ruperea apărării fortificate a armenilor în munții Carabahului (septembrie-

noiembrie 2020). 

În final, trebuie să consacrăm cuvinte și dispozitivelor portative de zbor 

individual/autonom al omului. La sfârșitul sec.XX, în arsenalul militar au 

apărut parapantele și deltaplanurile pentru efectuarea unui zbor planat la 

distanță mare și în condițiile lipsei de zgomot, care poate demasca apropierea 

grupei de militari.Secolul XXI oferă militarilor posibilități și mai fantastice – 

dispozitivele pentru zborul personal, care în scurt timp pot apărea pe câmp de 

luptă, printre care putem numi: 

- proiectul Jetpack (construcția inginerului american Wendell F. Moore 

din compania Bell, modernizată actualmente) – ranița cu motorul de reacție; 

- proiectul Jet Man (construcția inginerului elvețian Yves Rossy) – 

aripa cu 2 motoare de reacție; 

- proiectul Flyboard Air (construcția inginerului francez Franky Zapata) 

– platforma-suport cu 4 motoare de reacție;  

- costumul pentru zbor, companiei Gravity Industries (construcția 

inventatorului englez Richard Browning) – minimotoare reactive poziționate pe 

mâinile omului; 

- motociclele zburătoare companiei ruse Hoversurf. 
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CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Istoria militară, începând cu cel de-al Doilea Război Mondial, 

demonstrează că „dimensiunea  aeriană  a  devenit  o  componentă vitală a 

luptei”, are  „un  rol  determinant  în  atingerea obiectivelor  campaniei  sau  

operației  militare moderne” [3]. Aviația militară se dezvoltă rapid. Statul, care 

nu are componenta aeriană în cadrul Forțelor Armate, riscă cu suveranitate 

aeriană, și nu numai. Ca o altă parte a binomului – statul nu poate exista fără 

sistemul eficient de apărare antiaeriană. 

În rezultatul analizei,la opinia noastră,au fost identificate 3 probleme de 

importanța majoră: 

- necesitatea componentei active aeriene pentru menținerea suveranității 

statului; 

- asigurarea cooperării forțelor aeriene, terestre și navale, acțiunile 

sistemice; 

- dezvoltarea sistemelor fără pilot (care apreciem mai eftine și mai utile 

în condițiile actuale ale Republicii Moldova). 

Au fost formulate unele considerații, legate de starea aviației militare 

autohtone și a forțelor de apărare antiaeriană: 

1. Comandamentul aerian, ca structura de bază pentru conducere și 

dezvoltare, trebuie să fie revitalizat. 

2. Aviația militară trebuie să fie revitalizată (asigurând rolul de bază 

pentru suveranitatea în aer, sprijinul aerian nemijlocit). 

3. Direcțiile conturate pentru prioritate 1:  

                          - aparatele fără pilot; 

                          - poliția aeriană (avioane de vânătoare); 

                          - elicopterele de luptă. 
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4. Reducerea de proporții a apărării antiaeriene teritoriale (complexe de 

rachete, stații de radiolocație, aviație de vânătoare) poate deveni fatală. 

5. Reducerea subunităților antiaeriene în Bg.IMo., cu transmiterea 

mitralierelor antiaeriene pentru înzestrarea B22MP se pare a fi o decizie 

greșită. 

6. Stagnarea în dezvoltarea apărării antiaeriene trebuie să fie depașită (în 

sensul structurii adecvate și modernizării armamentului). 
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