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PARTICULARITĂȚILE LUPTEI ARMATE ÎN 

RETRAGERE 
 

Igor ZAVALSKI21 
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Abstract: Articolul conține analiza problemelor legate de lupta armată 

în condiții deretragere. Autorii au urmat ideea de analiză a aspectelor luptei 

de retragere, cu scopul elaborării propunerilor pentru pregătirea Armatei 

Naționale către acțiunile viitoare. 

Abstract: This article contains the analysis of armed struggle problems 

in conditions of retreat. The authors followed the idea of analyzing the aspects 

of the retreat struggle, in order to develop proposals for preparing the 

National Army for future actions. 

Cuvintele cheie: retragere, luptă în retragere. 

Keywords: retreat, fighting in retreat. 

 

Retragerea în toate epocile și la toate popoare era privită ca o acțiune 

rușinoasă, inadmisibilă pentru o armată cu onor. Însă, studierea istoriei militare 

ne arată, că retragerea reprezintă partea inseparabilă a artei militare. 

Importanța retragerii pentru victorie poate fi înțeleasă printr-o legendă 

din Roma antică despre duelul dintre cei trei frați Horaţi romaniși cei trei 

Curiaţi din Alba Longa. Aceştia din urmă, au ucis doi Horaţi. Dar ultimul 

dintre ei, rămas în viaţă, a retras la distanță și i-a ucis la rândul său pe ceilalți 

trei, hotărând astfel rezultatul războiului. 

 

9. Istoriografia luptei armate în retragere. 

Săîncercăm urmărirearezultateloracțiunilor în retragere de-a lungul 

istoriei militare, precum și a ideilor teoreticienilor militari. 
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Perioada antică [2,7]. Renumitul Sun Tzu, autorul tratatului „Arta 

războiului” subliniază următoarele momente: 

- în situația nefavorabilă, retragerea este posibilă și bine venită; 

- retragerea poate fi simulată, fiind un tip deșiretenie militară; 

- lupta poate fi continuată inclusiv în retragere; 

- retragerea, ca orice tip de luptă, necesită planificarea minuțioasă; 

- planificarea retragerii trebuie să ia în considerare caracterul terenului; 

- retragerea trebuie să aibă viteza necesară; 

- comandantul trebuie să țină cont de coborârea moralului în caz de 

retragere; 

- există riscul transformării retragerii în fugă haotică. 

Exemplu foarte bun prezintă expediția lui Darius I împotriva geților și 

sciților din anii 514-512 î.Hr.. Sciții, în fața adversarului numeros, s-au retras. 

Ei au întrebuințat tactica pământului pârjolit,au lăsat adversarul fără alimente și 

furaj, cu fântâni otrăvite, permanent au hărțuit subunitățile persane, 

obligândspre retragere pe itinerarul înaintării (adică prin locurile 

jefuiteanterior) și spre părăsirea teritoriilor scițiene, ceea ce însemna, practic, 

câștigarea războiului, chiar și fără bătălii hotărâtoare. Din acest exemplu putem 

lua lecțiile însușite, precum:  

- retragerea pentru scoaterea forțelor proprii de sub lovitura 

adversarului foarte puternic; 

- mobilitatea necesară a celui retras; 

- existența spațiului necesar de retragere; 

- câștigarea inițiativei, hărțuirea adversarului, privarea de resurse. 

Bătălia de la insula Sphacteria, 425 î.Hr., dă un exemplu de retragerea 

infanteriei grele spartiate sub loviturile multiple și din toate părțile ale 

infanteriei ușoare din Atena.Lecții însușite:  
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- încercarea scoaterii a forței istovite de sub loviturile adversarului; 

- retragerea pe creasta dealului, mai avantajosă decât cale adversarului, 

care urmărește; 

- zădărnicirea retragerii după blocarea rutei și încercuirea. 

Xenofon, ilustru teoretician și practic militar, a descris în opera sa 

„Anabasis”, Marșul celor 10 000 - retragerea mercenarilor grecești în mediul 

persan ostil, cu lupte, cu viteza medie de 5 parasanguri (25 km) pe zi. Opera lui 

Xenofon arată, ca retragerea organizată (cu cercetare, cu elemente de siguranță, 

cu dispozitivul adaptat spre desfășurare rapidă în orice timp), chiar și în 

condiții grele, asigură speranța pentru supraviețuire 

Un alt exemplu arată ultima perioada Răscoalei lui Spartacus (73-71 

î.Hr.), legată de retragere armatei insurgenților din peninsula Rhegium în 

direcția Brindisi: retragerea în condițiile lipsei de resurse, dar cu contraatacuri 

(uneori destul de reușite, ex. bătălia pe râul Cazuent).  

Cazul Bătăliei navale de la Actium, 31 î.Hr., cu retragerea flotei egiptene 

cu Cleopatra, iar apoi și a lui Marcus Antonius. Plecarea prin surprindere a 

comandamentului în toiul luptei, a transformat lupta navală cu forțe inițial 

egale în masacru, datorită căderii moralului. 

Bătălia de la Pădurea Teutoburgică, 9 d.Hr., cu retragerea coloanei 

romane sub loviturile multiple ale triburilor germane, dă exemplu de retragere 

prelungită (de 3 zile) cu lupte grele, fără pauze între lovituri, care s-a 

transformat în fugă și s-a finalizat în măcel. 

În Primul Război Daco-Roman, 101-102, oastea dacică, condusă de 

Decebal, s-a retras în munții Orăștiei,cu scopul salvării rămășiților oastei în 

raionul cu fortificații multiple și continuăriirăzboiului de gherilă. 

La fel a procedat și Attila în faza finală a Bătăliei de pe Câmpiile 

Catalaunice, 451. După primirea loviturii decisive în flanc de la armata 
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romană, el a dat comanda pentru replierea hunilor în tabăra fortificată, pentru 

continuarea luptei pe poziția mai avantajoasă. 

Vegetius în capodopera sa „Despre militărie”,prima lucrare sistematică 

de teorie militară romană care a ajuns până în timpurile nostre, descrie: 

- retragerea ca un procedeu normal ca și ofensiva; 

- retragerea unor subunități prin dispozitivul altora fără dezorganizarea 

lui, prin intervaluri; 

- semnalele speciale, stabilite pentru retragere; 

- retragerea cu opriri pentru a lupta cu adversarul care urmărește 

(aliniamente intermediare); 

- riscul transformării retragerii în fugă, pierderilor și caderii moralului 

oastei; 

- necesitatea mascării momentului de retragere prin lovituri de 

distragere a atenției, folosire timpului nocturn, sub acoperire a cavaleriei; 

- întrebuințarea ambuscadelor împotrivă adversarului care urmărește, 

obstacolelor naturale și artificiale, contraatacurilor în locuri favorabile; 

- ocuparea în timp oportun a punctelor obligatorii de trecere, pentru 

folosirea liberă a lor. 

Și Aeneas Tacticianulîn „Supraviețuirea în asedii”a evidențiat: 

- caracterul complicat al retragerii; 

- posibilitatea transformării succesului adversarului în înfrângere 

(nimicirea adversarului trecut la jaf pe părți). 

În Bătălia de la Cannae, 216 î.Hr., Hannibal Barca comandă retragerea 

centrului dispozitivului de luptă, înaintând flancurile, având în rezultat 

încercuirea strălucitoare. Marcăm: imitarea retragerii poate fi folosită pentru 

încercuirea adversarului, care pierde atenția, bucurânduse de victoria așteptată. 
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Perioada medievală [1,2]. Acest procedeu este repetat în Bătălia de la 

Hastings, 1066. Cavalerii normanzi atacă fără succes palisada apărată de oastea 

anglo-saxonă, apoi imită retragerea, obligând anglo-saxonii să treacă la 

urmărire, și nimicesc inamicul înaintat din poziția fortificată. Și în Bătălia de la 

Nicopole, 1396, retragerea falsă a oastei turce a atras inamicul trecut în 

urmărire sub focul arcașilor. La fel au procedat și rușii în Bătălia de la râul 

Vagra, 1199, prin retragerea falsă atrăgând pe adversar în locul îngust cu 

blocarea pe malul râului. De asemenea a procedat și oastea mongolă pe râul 

Sajó, 1241, încercuind oastea ungară prin retragerea. 

Arabii au folosit retragerea pentru regruparea și continuarea luptei în 

Bătălia de la Yarmuc, 636. 

În Bătălia de la Valea Albă (de la Războieni), 1476, oastea moldavă a 

ieșit din încercuire, folosind condițiile de noapte și ruperea inelului de blocare, 

cu acțiunile detașamentului mic de acoperire a retragerii pe poziția veche.  

Iar în Bătăliile de la Pliska, 811, și de la Versinikia, 813, oastea bulgară 

nu a dat nicio șansă armatei bizantine retrase, hărțuind de pe înălțimile 

dominante, fracționând și nimicind pe părți. Bătăliile de la Hattin, 1187, de la 

Kalka, 1214, de la Lacul Peipsi, 1242, de la Rovine, 1395, de la Podul Înalt, 

1475, prezintă exemple de urmărire metodică a forțelor retrase cu hărțuirea 

permanentă a inamicului și întârzierea retragerii. În aceste situații forțele 

retrase a avut o mică șansă de rezistență doar prin apărarea circulară, uneori în 

tabăra fortificată. 

La fel a procedat Ștefan cel Mare în Bătălia de la Codrii Cosminului, 

1497, hărțuind inamicul pe timpul retragerii, privând libertatea de acțiune și 

direcționând oastea polonă în abatize și ambuscade pregătite pe itinerarul ei, 

împărțindadversarul la detașamentele mici cu nimicirea lor succesivă. 
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Perioada Renașterii [1,2,5]. În Bătălia de la Molodi, 1572, detașamentul 

modest rus a ajuns din urma forțelor tătare mai superioare, retrase după jefuire, 

a impus lupta și a zdrobit adversarul, folosind retragerea în fortificația mobilă 

(guleai-gorod). La fel a procedat Ioan Vodă cel Cumplit în Bătălia de la lacul 

Cahul, 1574,trădat de boieri, el a retraspe un deal dominant, unde a organizat 

apărarea circulară în wagenburg.  

Retragerea pentru regruparea în luptă a adoptat și Mihai Viteazul în 

bătăliilede la Călugăreni, 1595 (retragerea organizată spre rezervă), și de la 

Șelimbăr, 1599 (retragerea în deal). 

În bătăliile de la Apele Galbene și de la Korsun,1648, oastea polonă a 

arătat exemplu retragerii de lungă durată, cu lupte grele, în condiții 

nefavorabile de câmpie deschisă, fiind încercuită complet și hărțuită de forțele 

tătaro-cazace. 

Retragerea dezorganizată a turcilor în Bătălia de la Cahul, 1770, a soldat 

cu înaintarea rapidă a armatei ruse, zădărnicirea evacuației fluviale pe Dunăre 

și pierderile imense. 

Perioada modernă [2].Acțiunile efective privind urmărirea rapidă, 

tăiereaitinerarului de retragere a adversarului, intrare în luptă din marș, a arătat 

într-o mulțime de cazuri armata franceză sub conducere lui Napoleon (operația 

de la Jena și Auerstedt, 1806). Ea a fost exemplu și în organizarea retragerii 

proprii, cu siguranța, luptele de ariergardă, acțiunile de distragere și sprijinul 

genistic la trecerea fluviilor (retragerea strategică din Rusia, bătăliile de la 

Krasnîi și de la râul Berezina, 1812, Bătălia de la Leipzig, 1813).  

Kutuzov a folosit manevra de retragere foarte des. În acest sens putem 

enumera: 

- retragerea imitată în Bătălia de la Slobozia, 1811, cu blocarea turcilor, 

care au urmărit, în capul de pod pe malul Dunării; 
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- retragerea strategică a Armatei Ruse, vara 1812, în adâncimea țării, cu 

întârzierea ofensivei La Grande Armée franceze; 

- manevra strategică de la Tarutino, 09.1812, cedarea capitalei și 

retragerea în scopul salvării armatei, păstrării căilor de asigurare, amenințării 

logisticii adversarului. 

Planurile retragerii armatei franceze în bătăliile de la Colombey-Nouilly 

și de la Noisseville,1870, au fost zădărnicite prin acțiunile energice a armatei 

prusace. 

Retragerea organizată pe frontul larg a fost întrebuințată de armata rusă 

în luptele împotriva japonezilor în Manciuria: în bătăliile de la Liaoyang și de 

la râul Shaho, 1904 (cu succes), în Bătălia de la Mukden, 1905 (nereușit). 

Perioada războaielor mondiale [2,3,4].Acțiunile de anvergura mare au 

dat exemple de retragere strategică, cu lupte grele, contraatacuri și încercuiri: 

- Marea retragere de la Mons, 1914; 

- Marea retragere din Galiția, 1915; 

- Retragerea strategică a armatelor comuniste (Marșul cel Lung), 1934-

1936; 

- Retragerea strategică sovietică, 1941-1942; 

- Retragerea strategică a trupelor germane în Europa de Est,1943-1945. 

În Bătălia de la Tannenberg, 1914, armata germană, după regrupare, a 

transformat retragerea în încercuirea adversarului aflat în ofensiva în terenul 

împădurit. Armata rusă în Operația de la Alașkert, 1915, a desfășurat cu succes 

retragerea cu apărare pe aliniamente intermediare în munți. În Operația de 

apărare a trecătorilor din Munții Carpați, 1916, armata română a blocat după 

retragerea din Transilvania pasurile montane.  

Bătălia de la Moonzund, 1917, reprezintă retragerea concomitentă a flotei 

ruse și trupelor terestre aflate pe insulele Saaremaa și Muhu, cu întârzierea 
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ofensivei adversarului prin minarea strâmtorilor, focul bateriilor de costă și 

blocarea digului-pod între insule. 

Retragerea strategică în Franța(Operația Alberich), 1917,este exemplu de 

planificare și desfășurare a retragerii „curate”, sau a replierii. Armata germană 

a pregătit aliniamentele noi în adâncimea apărării și s-a retras silențios. 

Adversarul a realizat faptul retragerii mult mai târziu. Timpul pentru urmărire a 

fost pierdut. Germanii au lichidat posibilitatea de încercuire, au scurtat linia 

frontului, au lăsat pentru adversar terenul pârjolit, plin de surprize. 

Operația Dynamo, 1940, bătăliile pentru Odesa, 1941, și pentru Crimeea 

(1941-1942) reprezintă operații de retragere a grupărilor de trupe cu evacuarea 

ulterioară pe calea maritimă. 

Retragerea cu lupte grele și cu finalul nereușit este reprezentată de 

invadarea Poloniei, 1939, Bătălia pentru Basarabia și Bucovina de Nord, 1941, 

Bătălia de la Kiev, 1941. 

Retragerea cu distrugerea trecerilor permanente peste râuri și canaluri a 

fost desfășurată de armata germană la sfârșitul Războiului Mondial în 1945. 

Perioada postbelică [6,8,9,10]. Retragerile de nivel strategic sunt 

prezentate de acțiunile în Coreea a forțelor ONU (vara 1950) și forțelor nord-

coreene (toamna 1950). De asemenea, putem indica și evacuarea forțelor 

sovietice din Afganistan în perioada 1988-1989.  

Din istoria conflictelor militare la înc. secolului XXI, putem enumera: 

- Operația Anaconda, 2002, din Afganistan; 

- retragerea din Slaviansk, 2002, și Bătălia de la Debalțevо, 2015, din 

Ucraina de Est;  

- eliberarea Palmirei și Deir ez-Zor-ului, 2017, din Siria; 

- apărarea pe aliniamente intermediare a forțelor Guvernului libian de 

tranziție, 2019-2020. 
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10. Rezultatele cercetării bibliografiei privind lupta în retragere. 

În scopul acordării atenției cuvenite aspectelor luptei în retragere, a fost 

desfășurată o cercetare bibliografico-statistică utilizând datele istoriei militare. 

Scopul cercetării era definit astfel: căutarea aspectelor specifice ale luptei în 

retragere, având în vedere caracterul complex al acestui tip de acțiuni militare. 

Rezultatele cercetării reflectă încercarea de a se acorda mai multă atenție 

situațiilor care pot genera retragerea, procedeelor utilizate de forțele care se 

retrag, precum și de forțele care sunt în urmărirea adversarului. 

La etapa inițială a fost desfășurată selectarea exemplelor 

bătăliilor/operațiilor cu semnecaracteristice ale retragerii: 

- mișcarea unei forțe în direcția opusă adversarului; 

- acțiunile părții adverse în scopul urmăririi/opririi retragerii; 

- retragerea ca o partea distinctă a bătăliei/operației. 

În rezultat, a fost creată lista de bătălii/operații cu elementele retragerii 

(Tabelul 1) care conține 68 episoade războaielor din diferite epoci, respectiv: 

- perioada antică (965 ani între bătăliile extreme studiate) - 8; 

- perioada medievală (861 ani) - 14; 

- perioada Renașterii (198 ani) - 7; 

- perioada modernă (99 ani) - 13; 

- perioada Războaielor Mondiale (31 ani) - 17; 

- perioada postbelică (70 ani) - 9. 

Ulterior a fost analizată fiecare bătălie/operație cu extragerea aspectelor 

cheie pentru înțelegerea acțiunilor specifice. Rezultatele studiului au fost 

materializate în Tabelul 1, care conține datele privind denumirea 

luptelor/bătăliilor/operațiilor, precum și acțiunile forțelor care au desfășurat 

retragerea, respectiv, acțiunile forțelor care au desfășurat urmărire sau blocarea. 
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Tabelul elaborat a fost utilizat pentru studierea aspectelor caracteristice 

ale luptei în retragere în scopul obținerii răspunsurilor la următoarele întrebări: 

- Retragerea este fatală pentru forțele care se retrag, reprezintă eșec în 

bătălie? 

- Ce situații conduc spre retragerea? 

- Care procedee sunt utilizate mai des de forțele care se retrag? 

- Care procedee sunt caracteristice pentru forțele care urmăresc sau 

blochează retragerea? 

Bineînțeles, bătăliile selectate nu formează lista completă, însă, analiza 

numărului mare al bătăliilor selectate poate reflecta tendințele generale 

(Tabelul 2). Din start, putem observa atât frecvența modestă de apariție a 

situațiilor de retragere, cât și tendința de majorare a numărului luptelor de 

retargere cu dezvoltarea artei militare. Scăderea relativă a cazurilor în perioada 

contemporană poate fi argumentată prin dezvoltarea mijloacelor de lovire la 

distanță și celor de transportare/proiectare rapidă a forțelor.  

Tabelul 2. Frecvența apariției luptelor în retragere pe parcursul 

istoriei militare. 
Perioada antică medievală renașterii modernă răzb.mondiale postbelică 

Frecvența,  

(lupte/an) 
0,008 0,016 0,035 0,131 0,548 0,129 

 

În urma analizei rezultatelor bătăliilor/operațiilor a fost elaborat Tabelul 

3 care reflectă numărul și cota bătăliilor câștigate de forțele care urmăresc, 

respectiv, de forțele care retrag și, în fine, soldate cu rezultatul aproape egal. 

Studierea arată că în majoritatea cazurilor (44-71%) victoria a fost obținută de 

forțele care urmăresc. Cazurile egalității a alcătuit 6-56%. Însă, există speranța 

și pentru forțele care retrag – 15-36%. Se observă, că retragere acordă șansele 

forțelor, care au recurs la ea, destul de mari – până la 50% (cazurile de victorie 

sau rezultatul egal).  
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Tabelul 3. Numărul și cota rezultatelor pozitive, egale și negative. 
Perioadă antică medievală Renașterii modernă răzb.mond. postbelică 

Victoria 

forțelor ce 

retrag 

2(25%) 5(36%) 2(29%) 2(15%) 4(23%) 0 

Rezultatul 

aproape 

egal 

2(25%) 0 0 4(31%) 1(6%) 5(56%) 

Victoria 

forțelor ce 

urmăresc 

4(50%) 9(64%) 5(71%) 7(54%) 12(71%) 4(44%) 

 

După analiza adâncă a aspectelor desfășurării bătăliilor/operațiilor 

colectate, a fost elaborat Tabelul 4 care reflectă tendințele generale privind 

acțiunile forțelor care urmăresc adversarul retras. Rezultatele cercetării arată că 

principalele acțiuni ale forțelor care urmăresc sunt: 

- hărțuirea adversarului retras, (40 cazuri); 

- blocarea/încercuirea adversarului retras, (29 cazuri); 

- fragmentarea forțelor retrase, cu nimicirea ulterioară pe părți, (25 

cazuri); 

- tirul de la distanța asupra adversarului retras (săgeți, artilerie, aviație), 

(22 cazuri); 

- încercarea întârzierii retragerii, (20 cazuri); 

- urmărirea adversarului retras în toiul luptei, fără pauze, (19 cazuri); 

- urmărirea cu scopul provocării bătăliei definitive, (12 cazuri); 

- poziționarea forțelor pe itinerarul retragerii (ambuscada, desant), (11 

cazuri); 

- evitarea urmării forțelor retrase – mult mai rar (7 cazuri). 
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Tabelul 4. Studiul  factorilor specifici privind procedeele utilizate de 

forța ce urmărește. 

FACTORII SPECIFICI  

PRIVIND LUPTELE CU RETRAGERE  

(acțiunile forțelor care au urmărit) a
n

ti
că

 

m
ed

ie
v

a
lă

 

R
en

a
șt

er
ii

 

m
o

d
er

n
ă

 

R
ă

z.
M

o
n

ia
le

 

p
o

st
b

el
ic

ă
 

T
O

T
A

L
 

Căutarea bătăliei pentru zdrobirea adversarului mai 

slab 
1 0 0 3 5 3 12 

Tirul de la distanța asupra adversarului retras, 

atacul aerian 
1 0 2 1 10 8 22 

Încercuirea/blocarea adversarului retras 3 3 3 5 10 5 29 

Hărțuirea adversarului retras 2 8 2 7 14 7 40 

Urmărirea adversarului retras în toiul luptei  2 4 4 1 7 1 19 

Continuarea luptei fără urmărirea celor retrase 1 2 0 1 2 1 7 

Ambuscada pe itinerarul retragerii, desantul aerian 

sau naval 
1 3 0 0 3 4 11 

Fragmentarea forțelor retrase, nimicirea pe părți 2 7 1 3 8 4 25 

Întârzierea retragerii 2 2 3 5 5 3 20 
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Analiza adâncă a acțiunilor forțelor retrase au fost sistematizate în 

Tabelul 5. Rezultatele cercetării arată, că forțele retrag din următoarele cauze: 

- încercarea ieșirii din situația nefavorabilă, spre locul/aliniamentul mai 

avantajos, mai sigur, fortificat, (33 cazuri); 

- pentru scoaterea forțelor de sub lovitura sau pentru regruparea, (29 

cazuri); 

- în scopul evitării bătăliei hotărâtoare cu adversarul mai puternic, (12 

cazuri); 

- întru atragerea adversarului în situația nefavorabilă (retragerea falsă), (8 

cazuri). 

Fiind în retragere, forțele au recurs, cel mai frecvent, la următoarele 

acțiuni: 

- întârzierea adversarului prin luptele ariergărzii, minarea, 

contraatacurile, apărarea aliniamentelor intermediare, (41 cazuri); 

- hărțuirea/istovirea adversarului care urmărește, (23 cazuri); 

- luptele împotriva forțelor care blochează retragerea (ambuscadă, forțe 

întâlnite), (12 cazuri); 

- retragerea prin surprindere pentru inamic, silențioasă, replierea, (9 

cazuri). 

De asemenea, au fost identificate 13 cazuri de retragere în panică, în 

dezordine, precum și 10 cazuri de evadare/evacuare a comandanților, lăsând 

subordonații în voia soartei. 
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Tabelul 5. Studiul  factorilor specifici privind procedeele utilizate de 

forța care a retras. 

FACTORII SPECIFICI  

PRIVIND LUPTELE CU RETRAGERE  

(acțiunile forțelor care au retras) a
n

ti
că

 

m
ed

ie
v

a
lă

 

R
en

a
șt

er
ii

 

m
o

d
er

n
ă

 

R
ă

z.
M

o
n

ia
le

 

p
o

st
b

el
ic

ă
 

T
O

T
A

L
 

Evitarea bătăliei hotărâtoare cu adversarul mai 

puternic 
1 0 2 2 3 4 12 

Scoaterea forțelor de sub lovitura, pentru 

regruparea 
0 2 2 6 11 8 29 

Hărțuirea/istovirea adversarului care urmărește 1 0 0 1 14 7 23 
Încercarea ieșirii din situația nefavorabilă, în 

locul mai avantajos, mai sigur, fortificat 
4 2 3 9 9 6 33 

Luptele ariergărzii cu forțele ce urmăresc, 

minarea, contraatacurile, apărarea aliniamentelor 

intermediare 
4 3 3 8 14 9 41 

Atragerea adversarului în situația nefavorabilă, 

retragerea falsă 
1 4 2 1 0 0 8 

Evadarea/evacuarea comandanților, lăsarea 

luptătorilor  
1 1 1 1 3 3 10 

Luptele împotriva ambuscadei, forțelor întâlnite 2 2 0 2 3 3 12 
Retragerea în panică, în dezordine 3 4 1 2 2 1 13 
Retragerea silențioasă, replierea 0 1 0 2 4 2 9 

 

11. Particularitățile luptei armate în retragere. 

După studierea amănunțită, au fost trasate aspectele esențiale de 

organizare și desfășurare a retragerii, și anume: 

- mișcarea înapoi, departe de inamic; 

- adoptarea mai des în condiții de apărare, în teren nefavorabil, situații 

critice; 

- raportul de forțe nefavorabil pentru forțele proprii;  

- scăderea moralului la personal; 

- inițierea retragerii, de regulă, la decizia comandantului; 

- necesitatea mobilității suficiente; 
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- uneori, ca procedeu de inducere în eroare, pentru punerea inamicului 

în situația nefavorabilă. 

Au fost evidențiate cauzele principale de inițiere a acțiunilor de retragere, 

precum: 

- când există amenințarea încercuirii; 

- pentru scoaterea forțelor de sub loviturile unui inamic puternic; 

- pentru evitarea luptei în condiții nefavorabile, câștigarea de timp; 

- din motive de sprijin logistic; 

- pentru atragerea inamicului într-o poziția nefavorabilă; 

- pentru conformarea cu manevra forțelelor proprii vecine; 

- pentru a îndrepta efortul într-o alta direcție; 

- după îndeplinirea misiunii pentru extragerea din zonă. 

După studierea experienței acțiunilor de retragere au fost identificate 5 

tipuri acțiunilor de retragere, și anume: 

1. ÎNTÂRZIEREA (menținerea permanentă a contactului de luptă cu 

inamic cu aducerea pierderilor însemnate, de obicei cu apărarea pe aliniamente 

intermediare). 

2. RETRAGEREA PROPRIU ZISĂ (ruperea contactului și mișcarea 

rapidă spre aliniament favorabil pentru apărare). 

3. REPLIEREA (mișcarea înapoi fără contact cu inamic pentru ocuparea 

aliniamentului favorabil). 

4. RETRAGEREA FALSĂ sau IMITATĂ (mișcarea înapoi cu scopul 

înșelării inamicului și dezorganizării dispozitivului lui de acțiune. 

5. RETRAGEREA HAOTICĂ sau FUGĂ (mișcarea înapoi fără ordinea 

și rezistența organizată,            fuga de pe câmpul de luptă). 

Primii trei tipuri reprezintă variațiile acțiunilor intermediare. Imitarea 

retragerii aparține inducerii în eroare din domeniul acțiunilor de dezinformare a 
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războiului informațional. Și doar ultimul tip poate fi privit ca altceva decât 

acțiunea militară și, într-adevăr, poate fi considerat drept faptul rușinos. 

Având în vedere aspectele nominalizate anterior, putem contura aspectele 

importante pentru planificarea și organizarea acțiunilor de luptă în retragere. 

Începem prin lista acțiunilor așteptate de la adversar: 

- urmărirea forțelor retrase, luptele cu ariergardă; 

- întârzierea retragerii prin atacuri aeriene/diversii, pe itinerar/în 

punctele obligatorii de trecere; 

- blocarea retragerii prin învăluiri, încercuirii, desantare aeriană sau 

navală pe itinerar.   

Studiind ordinea de planificare și organizare a retragerii, atenția noastră a 

fost îndreptată la:  

✓ variantele condițiilor de desfășurare a retragerii, respectiv: 

- sub presiunea inamicului sau fără; 

- cu amplasarea forțelor pe aliniamente intermediare sau fără; 

- cu sprijinul eșalonului superior sau fără; 

✓ și aspectele importante, care trebuie să fie luate în considerație: 

- mobilitatea forțelor proprii; 

- contra mobilitatea inamicului; 

- resursele avute la dispoziție; 

- raportul de forțe; 

- situația flancurilor, vecinilor; 

- condițiile de teren și de vreme, ziua sau noaptea; 

- distanța, care trebuie să fie parcursă;  

- asigurarea multilaterală a deplasării; 

- securitatea deplasării (sprijin cu foc, apărare antiaeriană, 

război electronic). 



225 
 

Viz-a-vis la constituirea dispozitivului de deplasare în timpul retragerii 

au fost formulate următoarele precizări: necesitatea ariergărzii puternice, 

formarea obligatorie a flancgărzilor (mobile sau fixe), avangarda accentuată 

pentru asigurarea mobilității, păstrarea controlului asupra punctelor obligatorii 

de trecere, contra mobilitatea împotrivă adversarului, care urmărește. 

Forțele de acoperire (de obicei, întărite) a retragerii pot fi organizateîn 

dispozitivul vechi sau pe aliniamente intermediare. Acoperirea retragerii poate 

fi efectuată și cu forțele eșalonului superior (aviație, artilerie).  

Retragerea se desfășoară, de regulă, în condiții de vizibilitate limitată – 

noaptea, perdea de fum sau de aerosol. Retragerea forțelor de acoperire se 

începe la timpul stabilit sau după semnal, asigurând depărtarea suficientă a 

forțelor principale. Este important că toate subunitățile forțelor de acoperire 

plecă concomitent și rapid. 

Decizia privind retragere trebuie să fie adoptată imediat, când 

continuarea luptei devine lipsită de sens sau dezavantajoasă. Conform 

regulamentelor de luptă, aceasta decizie aparține comandantului superior, 

având în vedere: 

- posibilitatea exagerării pericolului de comandant inferior, în lipsa 

informației complete; 

- necunoașterea posibilităților la dispoziție a eșalonului superior; 

- necunoașterea situației vecinilor; 

- imposibilitatea evaluării tuturor consecințelor retragerii. 

În concepția retragerii, comandant determină, în special: 

- subunitățile de acoperire a retragerii; 

- ordinea de rupere a luptei; 

- subunitățile de siguranță a deplasării; 

- ordinea de deplasare a forțelor principale; 
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- direcția sau itinerarul de deplasare; 

- raionul de adunare; 

- aliniamentul final cu timpul de ajungere; 

- aliniamentele intermediare pentru întârzierea forțelor de urmărire; 

- ordinea de evacuare a răniților/bolnavilor și tehnicii deteriorate. 

 

 

 

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Din cercetarea efectuată reiese, că retragerea reprezintă un fenomen 

obișnuit pentru acțiunile militare. Studiind arta militară și cunoscând 

particularitățile retragerii, comandantul pregătit pentru orice eventualitate poate 

transforma situația problematică în ceea favorabilă. 

Autorii recomandă următoarele activități pentru ridicarea potențialului 

Armatei Naționale vis-a-vis de acțiunile în retragere: 

✓ depășirea privirilor unilaterale spre retragere ca ceva rușinos în orice 

circumstanțe; 

✓ instruirea forțelor în executarea luptei în retragere; 

✓ executarea unui algoritm de pregătire și executare a luptei în retragere; 

✓ elaborarea unui manual tactic (particularități, procedee specifice). 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

11. Беннет М., Брэдбери Дж., Войны и сражения Средневековья 

500-1500 гг.. Traducerea din engleză. Мoscova, editura Эксмо, 2006, 264 pp., 

ISBN 5-699-15647-Х. 

12. Все войны мировой истории по Харперской энциклопедии 

военной истории Р.Э. Дюпюи и Т.Н. Дюпюи, с комментариями H.Л. и 

Д.Н. Волковских в 3-х томах. Sankt Petersburg, editura Полигон, 2003-



227 
 

2004, vol.1 - 640 pp., ISBN 5-89173-218-1; vol.2 - 520 pp., ISBN 5-89173-

259-9; vol.3 - 505 pp., ISBN 5-89173-270-Х. 

13. История Второй мировой войны, 1939 - 1945 (в 12 томах). 

Мoscova, Editura Militară, 1971, vol.1 - 376 pp., vol.2 - 479 pp., vol.3 - 504 

pp., vol.4 - 536 pp., vol.5 - 511 pp., vol.6 - 519 pp., vol.7 - 551 pp., vol.8 - 535 

pp., vol.9 - 575 pp., vol.10 - 543 pp., vol.11 - 555 pp., vol.12 - 495 pp.. 

14. История Первой мировой войны. 1914 - 1918 (в 2 томах). 

Мoscova, еditura Наука, 1975, http://militera.lib.ru/h/ww1/index.html. 

15. Йоргенсен K., Павкович M., Райе P., Шнайд Ф., Скотт К., 

Войны и сражения Нового Времени. 1500-1763. Traducerea din engleză. 

Мoscova, editura Эксмо, 2006, 264 pp., ISBN: 5-699-18464-3. 

16. Рунов В., Афганская война. Боевые операции. Мoscova, editura 

Эксмо, 2016, 432 pp., ISBN: 978-5-699-92008-2. 

17. Энглим С., Джестис Ф.Дж., Райе Р.С, Раш СМ., Серрати Д., 

Войны и сражения Древнего мира. Traducerea din engleză. Мoscova, editura 

Эксмо, 2004, 272 pp., ISBN 5-699-04994-0. 

18. Materialele site-ului Военное обозрение, 

https://topwar.ru/analytics/. 

19. Materialele site-ului Военное обозрение - военные материалы, 

https:// warspot.ru/.   

20. Materialele site-ului Военные материалы, https:// warfiles.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


