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CONSIDERATII PRIVIND MANEVRA TACTICĂ 

 

 Iurii CIUBARA54 

 
Abstract: Aceast articol prezintă concepte de bază de desfășurare a 

manevrei la nivel tactic în cadrul operațiilor și luptelor ofensive al 

subunităților și unităților de infanterie. În această conjunctură, articolul 

delimitează rolul semnificativ al manevrei în cadrul desfășurării acțiunilor 

militare. Întrucât abordăm o tematică destul de actuală pentru armata 

națională - manevra trupelor. 

Abstract: This article presents basic concepts of tactical maneuvering in 

the operations and offensive combat of subunits and infantry units. In this 

context, the article delimits the significant role of the maneuver in the conduct 

of military actions. As we approach a fairly current issue for the national army 

- the maneuver of troops. 

Cuvinte- cheie: lupta armată, atră operativă, tactică,  manevră, 

amploarea luptei, fizionomia acțiunilor militare. 

Keywords: armed struggle, operative art, tactics, maneuver, scale of 

combat, physiognomy of military actions. 

Cunoașterea în profunzime a manevrei cu caracteristicile sale pe care le 

înglobează ne face necesar să evidențiem, chiar în mod succinct a cadrului 

normativ ce stă la baza constituirii și înțrebunțării în luptă a acestui element 

important. Deci, arta militară din punct de vedere teoretic și aplicativ a 

valorificat și a testat manevra, având o cutumă, începând din antichitate și până 

în conflictile militare postbelice. În accepțiunea clasică manevra este tratată ca 

o acțiune de a crea o grupare de forte și mijloace în vederea angajării luptei în 

condiții avantajoase în vederea obținerii victoriei. Astfel, conceperea și 

executarea manevrei  a cunoscut o evoluție de la epocă la alta, având o valoare 

din ce în ce mai mare în depindență de nivelul ducerii a acțiunilor de luptă. 
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Totodată, din punct de vedere teoretic principiile de întrebuințare le găsim 

tratate în regulamente, manuale de profil. 

 Din punct de vedere aplicativ din experiența obținută în procesul de  

pregătire (instruire)  pentru luptă a subunităților și unităților care constitue 

premise reale pe care se pot întemia noi analize consacrate problematicii atât de 

complicate a acțiunilor de luptă și în acest cadru a manevrei. În acest context 

ne propunem abordarea succintă a manevrei la nivel tactic specific luptei 

ofensive. 

Evoluția acțiunilor militare, în dependență de diversitatea și 

complexitatea lor, a identificat noi forme și procedee. Prin urmare, în cadrul 

lanțului complex al acțiunilor militare, vizavi de formele de luptă, manevra 

intervine ca o componentă  a concepției și desfășurării acțiunilor militare la 

nivel tactic, operativ și strategic.  

Analizând evoluția conflictelor militare, putem conchide că cercetătorii 

militari au aproape aceleași viziuni, asupra ariei de acțiune şi a metodelor 

executării manevrei în conflictele moderne aceasta, devenind un element-cheie 

ale luptei (operației).   

 Deci, conform literaturii de specialitate autohtone, manevra este definită 

ca ,,un ansamblu de acţiuni şi combinaţii prin care se realizează gruparea 

oportună şi avantajoasă a forţelor şi mijloacelor, în scopul executării unor 

lovituri puternice aupra inamicului sau respingerii loviturilor acestuia” [1, p. 

215]. 

În opinia specialiștilor români, manevra tactică este considerată ca: 

deplasarea organizată și rapidă a unei grupări de trupe  în câmpul tactic și 

operativ pentru a lovi pe adversar sau a respinge lovitura lui, punându-l în 

situații nefavorabile [2, p. 189].  
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 În urma studiului, putem conchide că una din caracteristicile manevrei 

este deplăsarea trupelor în cadrul desfășurării luptei, în vederea constituirii 

unui nou dispozitiv sau modificarea dispunerii inițiale a forțelor și mijloacelor 

în vederea executării unor noi acțiuni în scopul tactic. Astfel, în lupta ofensivă 

manevra la nivelul subunitatilor de infanterie, va fi desfășurată simultan sau 

succesiv, prin forme si procedee specifice ofensivei. Deci, formele de manevra, 

characteristic luptei ofensive, au o fizionomie cu character propriu care nu 

poate fi confundat, ce se realizează in corelație cu procedeele de lupta. 

Așadar, în ofensivă formele de manevră la nivel tactic sunt: lovitura 

frontală; învăluirea; întoarcerea; manevra pe verticală, iar la nivel strategic 

manevra din poziții centrale și manevra din poziții exterioare[3, p. 96,97]. 

Considerăm că manevra în ofensivă, are rolul de a aduce trupele în 

situația care ar permite lovirea adversarului în punctile vulnerabile cum ar fi: în 

flanc, spate, joncțuni și interval cu scopul neutralizării, nimecirii și cucerirea 

obiectivelor adverse din prima poziție. Ulterior, prin dezvoltarea și  

intensificarea ofensivei în adâncimea apărării, fracționarea și nimicirea  pe 

părți a adversarului.  

În această ordine de idei, o imрortanță deosebită în desfășurarea 

aсțiunilor militare o va avea manevra, сare сuрrinde un ansamblu de aсțiuni 

рrin сare se urmărește realizarea сelor mai сoresрunzătoare disрozitive  de 

luptă. În aсelaşi timр, manevra va viza regruрarea și deрlasarea organizată, 

raрidă și în asсuns a forțelor сare se vor disрune în raioane favorabile 

exeсutării unor lovituri deсisive asuрra agresorului, având dreрt sсoр 

resрingerea aсțiunilor aсestuia sau sustragerea forțelor рroрrii de sub loviturile 

aсestuia. Una din mutațiile imрortante ale fizionomiei luрtei armate o 

сonstituie сreșterea rolului și imрortanței manevrei de forțe și mijloaсe, 

exeсutate într-un sistem integrat сu alte genuri de arme.  
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Formele de manevre in ofensiva la nivelul tactic, se manifestă și depend 

între ele printr-o verigă complexă de acțiuni si procedee de lupta. In acelasi 

timp, în realizarea scopului acțiunilor militare de amploare în dependență de 

structura organizatorică, participă  și cuprinde toate genurile de armă  prin care 

se înglobează conceptual de luptă. Deci, indiferent de nivelul de desfășurare a 

acțiunilor militare în cadrul acestora se execută: manevra de forte, mijloace și 

focul [3, p. 96].  Apreciem că manevra tactică se înglobează în aceste trei 

elemente aflate într-o strânsă corelație, totodată din punct de vedere istoric,  

manevra s-a referit numai la forte și mijloace, în urma progresului tehnicii de 

luptă a apărut un nou aspect focul-manevra focului. 

Astfel, manevra de forte și mijloace reprezintă deplasarea rapidă, ascunsă 

și organizată a forțelor (trupelor) și mijloacelor în vederea angajării în luptă, 

constituirea grupării avantajoase cu ocuparea unui alianiment (poziției) 

favorabile pentru executarea loviturii cu forțe și mijloace în scopul realizării 

obiectivului propus.           

Următorul element este manevra de foc care constă în executarea, 

concentrarea rapidă, simultană sau succesivă a focului asupra unui obiectiv 

(grup de obiective) importante, precum și transferearea oportună a focului de 

pe un obiectiv pe altul, conform situației create. 

Așadar, triplu din cadru manevrei, reprezintă una din ipostaze esențiale în 

vederea  realizării luptei ofensive. Astfel, forțele destinate, în dependență de 

situație se vor deplasa rapid  pe directia de atac si declanșării unui atac prin 

surprindere sau în vederea schimbarii eforturilor de pe o directie pe alta. 

Selecțarea unei formei de manevră si a procedeelor de realizare vor fi 

determinate de raportul concret ale situațiilor in care actioneaza trupele. Astfel, 

forma de manevră se va alege în funcție de valoarea si compunerea de lupta a 

fortelor proprii si a posibilitaților acestora in timp si spatiu, valoarea, 
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compunerea de lupta, caracterul acțiunilor probabile a inamicului în timp și 

spațiu, posibilitatea utilizării al armelor de distrugere in masa de catre inamic, 

configuratia aliniamentului și poziției de contact, caracteristicile terenului, 

caracterul actiunilor și valoarea forțelor care duc lupta pe teritoriul ocupat de 

adversar,  importanta obiectivelor din cadrul raionului de luptă, conditiile de 

timp, anotimp si stare a vremii. 

Totodată, în timрul luрtei aсeste forme ale manevrei рot fi сombinate 

între ele sau рot fi urmate în funсţie de situația сreată. Deсi, рutem сonсhide 

сă, datorită imрortanței sale, manevra reрrezintă un element de сonсeрție în 

lanțul de aсţiuni ale algoritmului de luсru al сomandantului. În timрul 

desfășurării aсțiunilor de luрtă, forțele vor рartiсiрa la exeсutarea diferitelor 

forme de manevră, în vederea întăririi direсțiilor amenințate, limitării 

рătrunderilor și nimiсirii agresorului.  

În urma analizei luptei ofensivăe a subunitatilor de infanterie, care se 

caracterizează prin dinamizm, scimbării bruște a situației, ne impune să privim 

asupra modului de desfășurare a  manevrei, prin acțiuni succesive sau 

concomitant cae se înglobează în cadrul ofensivei. Prin urmare caracteristica 

principală a manevrei tactice constă că acțiunile de constituire a grupării de 

forțe se execută nemejlocit în contact cu advesrarul prin materializarea atacului 

frontal și ruperii apararii, lupta in dispozitivul inamicului, dezvoltarea ofnsivei 

și intensificarea actiunilor fortelor in adâncimea apararii, menținerea ritmului 

de ofensivă, schimbaea și intenificarea ofensivei pe o nouă directive, urmarirea 

inamicului care se retrage, interzicerea consolidarii acestuia pe un aliniament in 

adâncime, incercuirea inamiclui, respingerea contraatacului. 

În acest context, menționăm că acțiunile ofensive se vor desfășura și în 

condiții speciale care prevede particularitați în pregătirea și ducerea acțiunilor 
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de luptă de către trupele de infanterie în  cooperare cu alte genuri de arme. 

Considerăm că particularitatea manevrei este influentata de concepța luptei, 

surprindere, angajarea simultana a elementelor din dispozitivul inamicului, 

executarea lovituri rapide si decisive in conditii complexe.   

Perfecționarea tehnologiilor noi, aplicarea armamentului si tehnicii de 

lupta, produc mutații a câmpului de lupta, care influențează asupra fizionomiei 

luptei, modului de constituire a forțelor, procedeelor de actiune care obține 

aspecte particulure.  

Astfel, la nivel tactic, manevra in ofensivă, intervine ca o solutie în 

vederea realizarării scopurilor propuse cu structuri reduse în efective si 

mijloace dar capabile sa execute lovitura care este determinată de situatia si 

conditiile luptei. Totodată, forțele aflate in ofensivă, se vor confrunta cu  

situații  care necesita rezolvari, precum și  modificari in concepția luptei 

materializată initial.  

Noile condiții în care se intervede desfășurarea acțiunilor militare ne 

obligă la reconsiderarea  continuă a viziunii în care se abordează factorii ce 

impun intervenția  forțerlor care vor participă la executarea manevrei. 

Totodată, în literatura de specialitate se apreciează factorii ce impun că 

constituirea dispozitivului de luptă să fie adânc eșalonat, forțele din eșalonului 

doi (rezerva) să fie apte să îndeplinească misiunile complexe ce le revin. 

Considerăm că eșalonu doi (rezerva) este un element indispensabil al 

dispozitivului, ceea ce impune conceperea eșalonului doi, încă din etapa de 

pregătire a acțiunilor să fie suficient de putrnic, care să garanteze nimicirea 

forțelor inamicului. Toate acestea determina actiunile eșalonului doi, adoptarea 

manevrei impune respectarea condițiilor favorabile în raport cu situația 

inamicului. Pentru indeplinirea acestora, forțele pot executa deplasarea catre 
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obiectivul stabilit, atât in dispozitiv de mars, cât si in dispozitiv premergator de 

lupta, in functie de situatia concreta, de teren si de conditiile meteorologice. La 

apropierea fortelor de obiectiv, se executa recunoasterile, se precizeaza 

misiunile de lupta si se realizeaza dispozitivul de atac. 

Așadar, pentru subunitatile de infanterie in lupta de ofensivă, manevra se 

poate desfasura intr-o diversitate de situatii complexe, impuse de actiunile în 

curs de desfășurare. 

În prezent in lupta ofensiva, formele de manevra sunt determinate de 

procedeul de trecere la ofensiva, de valoarea și gradul de pregatire a apararii 

inamicului, în funcție de neutralizare, existența intervalelor si flancurilor în 

dispozitivul inamicului de conditiile geoclimatice. 

Forțele acționând în lupta ofensivă  intervin  cu diferite forme de  

manevre, actionând de regula in cadrul esalonului superior dar poate acționa și 

independent. Aceste actiuni, trebuie sa fie simple  sa se incadreze in conceptia 

esalonului superior, sa se execute in timp scurt si prin surprindere. Pentru 

realizarea cu succes, este necesar să se cunoască situația, forțele să intervină în 

flancuri și intervalele dispozitivului advers, fractionarea, izolarea si nimicirea 

acestora pe parti. În literature de specialitate se menționează că subunitatile de 

infanterie, pot executa  ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul sau din 

miscare, cu infanteria  pe joss au cu îmbarcarea  pe transportare amfibii 

blindate (mașini de luptă), precum și ca desant pe tancuri. 

Subunitațile de infanterie pregătesc și duc lupta ofensivă, de regulă în 

cadrul esalonului superior-în dispozitivul de luptă al companiei (batalion) cu 

misiunea de a cuceri un obiectiv(aliniament) de pe frontul de atac,care să 

asigure  desfășurarea cu success a acțiunilor ulterioare. In situatia când 

actioneaza in cadrul eșalonului doi misiunile subunitatilor constau in 

dezvoltarea ofensivei pe directia principala, participarea la respingerea 
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gruparilor de contraatac, inlocuirea unor forțe care si-au pierdut capacitatea de 

lupta sau au suferit pierderi. 
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