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CONSIDERAȚII PRIVIND DUCEREA CERCETĂRII  

ÎN LOCALITĂȚI ÎN CONFLICTELE MILITARE 

CONTEMPORANE 

 

Sergiu TIMERCAN55 

 

Abstract.Acțiunile militare desfășurate la începutul secolului XXI au 

produs o serie de mutații semnificative în fizionomia conflictelor militare. 

Confruntările militare în condițiile moderne poartă un caracter local 

pronunțat, avînd ca scop executarea controlului asupra elementelor de 

infrastructură critică. Astfel, la etapa actuală, acțiunile militare în cadrul 

conflictelor armate se duc de regulă în localități, care sunt considerate centre 

ale rețelelor de comunicații cu zone care conțin valoroase instalații din punct 

de vedere economic și politic, a căror menținere sau cucerire va fi decisivă. 

Particularitățile ducerii luptelor în localități, determină acordarea unei atenţii 

deosebite realizării cercetării,  supravegherii şi avertizării în timp util asupra 

pericolelor. De-a lungulistorieirăzboaielorcercetareaaavut un rol important 

înducerealuptelor, operațiilormilitareșirăzboaielorîn general. Motivul 

principal al eșecurilorunorcomandamente (comandanți) a fostignorarea, 

înmajoritateacazurilor de cătreaceștea a cercetării. Și invers, comandanții de 

oști (comandanții), care au avutsuccesînlupte, bătălii, consideraucăacestlucru 

a fostposibildatorităorganizăriicorecte a cercetării.Apariția mijloacelor 

moderne a luptei armate, urmate de schimbări radicale în caracterul acțiunilor 

militare au extins sfera de preocupări a cercetării, înaintînd cerințe sporite și 

au determinat conținutul misiunilor executate de către aceasta. 

Abstract.The military actions conducted at the beginning of the 21st 

century caused a series of significant changes in the physiognomy of military 

conflicts. The military confrontations, in modern conditions, carry a 

pronounced local character and have the  aim to  execute the control over the 

key-elements of infrastructure.At the present stage, the military actions during 

the armed conflicts usually take place in the localities, which are considered 

centers of communication networks with areas containing valuable economic 

and political objectives, the  maintenance or conquest of which will be 

decisive. The peculiarities of fighting in localities, require special attention to 

conduct intelligence, surveillance and timely warning of dangers.Throughout 

the wars history, the intelligence has played an important role in the conduct of 
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struggles, military operations and wars in general.The main reason for some 

military commands (commanders) failures, in most cases, was the 

underestimation of the intelligence. On the other hand, the troop commanders 

(commanders), who were successful in struggles, battles, consider that it was 

possible due to the correct organization of the intellingence. The emergence of 

modern means of armed struggle, followed by radical changes in the character 

of military actions has expanded the field of intelligence concerns, established 

increased requirements and determined the content of the missions performed 

by it. 

Cuvinte cheie: cercetare, localitate, procedee de cercetare, mijloace de 

cercetare, elemente de cercetare, acțiuni militare. 

Keywords: intelligence, locality, intelligence procedures, means of 

intelligence, intelligence elements, military actions. 

 

Acțiunile militare desfășurate la sfîrșitul secolului XX începutul secolului 

XXI au produs unele schimbări în fizionomia confruntării armate. Astfel sunt 

scoase în evidență următoarele caracteristici ale confruntărilor militare 

contemporane: 

- schimbări rapide și bruște a situației; 

- prevalarea confruntării la distanță celei de la contact; 

- estomparea limitelor spațiale a confruntării (front, adîncime); 

- întrebuințarea pe larg a diferitelor mijloace a luptei armate. 

Totodată este necesar de specificat că unitățile și subunitățile sunt impuse 

să ducă acțiunile de luptă în condițiile de lipsă a liniei continuie de contact 

dintre părți, în situații de incertitudine informațională și lipsei localizării clare 

în timp. 

În astfel de condiții crește semnificativ rolul cercetării, care reprezintă o 

formă a asigurării acţiunilor militare, înglobîndt o talitate amăsurilor luate în 

scopul obţinerii informaţiilor despre inamic [1]. Apariția mijloacelor moderne a 

luptei armate, urmate de schimbări radicale în caracterul acțiunilor militare au 

extins sfera de preocupări a cercetării, înaintînd cerințe sporite și au determinat 
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conținutul misiunilor executate de către aceasta. La etapa actuală, cînd acțiunile 

de luptă se duc într-un cîmp de luptă informațional-robotizat, trideminsional, 

automatizat, misiunile cercetării nu sunt limitate la depistarea inamicului și 

raportarea datelor privind dispunerea acestuia. În prim plan tot mai stringent 

apare factorul timpului și anume reducerea considerabilă a ciclului descoperire-

raport, pentru a surprinde adversarul într-un timp foarte scurt și a crea efecte 

maxime, deoarece viteza de reacţiesporită conduce la crearea unor dereglări 

comportamentale la adversar, greu de contracarat, care duc la apariția 

oportunităţii de a acţiona performant prin încetinirea şi chiar blocarea 

procesului de luare a deciziilor [4]. Astfel este necesar ca prin acțiunile de 

cercetare, precizia în determinarea dispunerii inamicului să permită neîntîrziat 

deschiderea focului asupra acestuia pentru nimicire. Reieșind din acestea 

concluzionăm că una din misiunile cercetării la etapa actuală constă în 

determinarea coordonatelor țintelor (obiectivelor) cu o precizie, care ar permite 

întrebuințarea eficace a mijloacelor de nimicire. 

La fel este necesar de menționat că odată cu întrebuințarea de către 

adversari a măsurilor îndreptate să zădărnicească acțiunile de cercetare a fost 

perfecționat și procesul de descoperire a inamicului (culegerea informațiilor 

prin satelit, aparate aeriene fără pilot). Ca rezultat a apărut necesitatea 

înzestrării trupelor cu mijloace tehnice de cercetare performante. În același 

timp cresc cerințele înaintate măiestriei profesionale a efectivului destinat să 

execute misiuni de cercetare, datorită complexității îndeplinirii misiunilor de 

cercetare, necesității întrebuințării eficace a mijloacelor tehnice de cercetare, 

eforturilor moral-psihologice crescute, necesare personalului în lupta modernă. 

Confruntările militare în condițiile moderne poartă un caracter local 

pronunțat, avînd ca scop executarea controlului asupra elementelor de 

infrastructură critică. Iată de ce în ultimii 40 de ani acțiunile militare în cadrul 
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conflictelor armate se duc de regulă în localități, care sunt considerate centre 

ale rețelelor de comunicații cu zone care conțin valoroase instalații din punct de 

vedere economic și politic, a căror menținere sau cucerire va fi decisivă. 

Localitățile, dispunînd de construcţii simple sau cu multeetaje, din 

diferite materiale de construcţii rezistente (unele cu lucrări subterane), se 

pregătesc (adaptează) ca lucrări de fortificaţii, completate cu baraje explozive 

şi neexplozive, astfel încît să permită organizarea unei apărări ferme, capabilă 

să reziste timp îndelungat acţiunilor inamicului. Acținile militare în mediul 

urban, datorită desfășurării acestora în terenuri cu construcții afectează 

opțiunile tactice a comandamentelor și respectiv a unităților și subunităților [2]. 

Cartierele, clădirile izolate și alte construcții urbane fracționează acțiunile 

trupelor și le impun să ducă luptele pe direcții separate, pentru cucerirea 

fiecărei clădiri sau construcții, străzi, uzine. Trupele în cazul ofensivei fiind 

nevoite să treacă un număr impunător de obstacole, rezultate în urma 

distrugerii clădirilor și incendiilor. Pentru ducerea cu succes aacțiunilor 

militare în localități este necesar de a cunoaște în detaliu particularutățile 

terenului, de a planifica riguros acțiunile pînă la nivelul celei maimici 

subunități și un raționament trainic la toate nivelele de conducere [2]. De aici 

rezultă și particularitățile ducerii cercetării în localități. Astfel, cunoașterea 

detaliată a localității va oferi avantaj apărătorului, pe cînd atacatorul va trebui 

să obțină acest tip de informații. 

Importanța cercetării înacțiunile de luptă desfășurate în localități este 

demonstrată printr-un număr impunător de exemple ale conflictelor militare 

care au avut loc în ultimii decenii și care continua pînă în present. Pentru 

analiza modului de ducere a cercetării în mediul urban au fost studiate acțiunile 

militare desfășurate în Irak, Afganistan, Siria. 
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În conformitate cu documentele de directivă a MA al SUA cu privire la 

ducerea operațiilor în localitate [3], ofensiva în localitate se duce în 

următoarele cazuri: 

- cucerirea localității, în cazul în care acest lucru este prevăzut în planul 

general al desfășurării campaniei militare; 

- cucerirea localității, în cazul în care aceasta le asigură trupelor un 

avantaj operativ-tactic, exprimat în controlul comunicațiilor de bază (podurile, 

căileferate, drumurile auto șiîn special porturile și aerodromurile); 

- cucerirea localității pentru producerea loviturilor moral-psihologice 

asupra forțelor armate și populației inamicului; 

- nimicirea forțelor inamicului înlocalitate ca rezultat a situației operativ-

tactice create; 

- în cazul în care dispunerea fizico-geografică a localității impiedică 

ocolirea acesteia; 

- în cazul în care, inamicul aflat în localitate are posibilitatea de a 

impiedica comunicațiile trupelor. 

Totodată prin documentele de directive [3] sunt determinate și cazurile, 

în care ofensiva în localitate nu se desfășoară: 

- în cazul în care localitatea nu prezintă amenințări semnificative în 

atingerea scopurilor campaniei militare; 

- în cazul în care localitatea reduce ritmul înaintării trupelor, considerat 

ca un factor esențial al campaniei militare; 

- în cazul în care subunitățile nu dispun de resurse suficiente pentru 

cucerirea și scotocirea localității; 

- în cazul în care este necesar de a păstra valorile culturale și istorice și a 

exclude pierderile mari în rîndul populației civile din localitate. 
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Pînă la sosirea subunităților de arme întrunite spre localitate, de către 

subunitățile (elementele) de cercetare se determină: 

- gruparea inamicului; 

- sistemul aliniamentelor de apărare și pozițiilor inamicului în interiorul 

localității; 

- existența și locul punctelor de spriji, mijloacelor de foc, în deosebi celor 

antitanc, punctelor de observare și punctelor de comandă, centrelor de 

comunicații, adăposturilor subterane, comunicațiilor și altor obiecte 

importante; 

- starea sistemelor de alimentare cu apă, energie electrică și termică, 

caracterul cursurilor de apă care trec prin localitate și condițiile de forțare 

(trecere) a acestora; 

- clădirile, podurile și alte obiecte pregătite pentru a fi distruse de către 

adversar. 

În anul 1989 pe timpul invaziei SUA în Panama, de către forțele 

americane au fost întrebuințate următoarele procedee: 

- cucerirea obiectivelor cheie cu forțele speciale; 

- atacuri aeriene și lansarea desantului aerian în locurile importante. 

În astfele de condiții speciale cercetarea a demonstrat posibilitățile noi 

ale subunităților mici de cercetare privind indicarea precisă a țintelor și 

dirijarea mijloacelor de nimicire. Rezultatele cercetării au fost exploatate 

pentru atingerea scopurilor propuse[5]. 

În operațiile desfășurate de către SUA „Phantom Fury” („Furia 

fantomă”), „Steel Curtain”(„Cortina de oțel”) și „Matador” („Matador”) în 

Irak, cercetarea localităților începea cu: 
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- studierea datelor despre acestea din mijloace disponibile (hărți, scheme, 

fotografii aeriene, fotografiile terenului executate prin satelit, informațiile 

transmise de către agenții infiltrați); 

- monitorizarea permanentă a localităților și zonelor adiacente cu aparate 

de zbor fără pilot (UAV).  

Pe timpul studierii materialelor respective o atenție deosebită era atrasă 

planului localității, calității clădirilor, densității construcțiilor, structurii 

teritoriilor aflate în construcții și comunicațiilor subterane. 

Misiunile de cercetare îndeplinite de subunitățile de cercetare în 

conflictele armate din Afganistan (2001-2014) și Irak (2007-2011) au fost 

următoarele [5]: 

- determinarea valorii, apartenenței, armamentului de bază a 

formațiunilor paramilitare și a grupărilor teroriste în zona de responsabilitate;  

- depistarea bazelor formațiunilor paramilitare și a grupărilor teroriste, a 

raioanelor de dispunere și acțiune a acestora; 

- determinarea stării populației locale în zona de responsabilitate, 

atîrnarea acestora față de formațiunile paramilitare, depistarea persoanelor care 

colaborează cu acestea; 

- cercetarea în cazul evacuării din zonele periculoase a populației și 

bunurilor materiale; 

- eliberarea prizonierilor și ostaticilor; 

- căutarea grupelor de militari rămași în încercuire sau blocați de inamic 

și aducerea acestora către trupele proprii; 

- căutarea și acordarea ajutorului echipajelor aparatelor de zbor care au 

fost doborîte și căzute în localitate sau în apropierea acesteia. 

Analiza acțiunilor militare în mediul urban ne demonstrează următoarele 

tendințe în folosirea mijloacelor de cercetare[6, 7, 8]: 
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- dezvoltarea mijloacelor tehnice de cercetare (aparate fără pilot, roboți 

de deminare, aparate de vedere pe timp de noapte, etc.); 

- dezvoltarea armelor specifice (armament pentru tragere de la colț, 

dirijarea de la distanță, dispozitive pentru perforarea pereților, etc.). 

Pe timpul războiului din Afganistan 2001-2004 elementele de cercetare 

ale coaliției acționau în localități pe automobile de cercetare, ducînd cercetarea 

din mișcare cu întrebuințarea UAV. Pe timpul cercetării localității au fost 

întrebuințate permanent mijloacele tehnice de observare (binocluri, aparate de 

vedere pe timp de noapte, telemetru laser radar infraroșu, bioradarul, UAV). 

Pentru precizarea datelor de cercetare, de către elementele de cercetare erau 

folosite toate mijloacele de cercetare disponibile. Mai efective în cercetarea 

obiectivelor au fost radarele infraroșu și UAV. Aparatele de zbor fără pilot pe 

lîngă observare au fost întrebuințate pentru retranslarea semnalelor radio. 

Elementele de cercetare îndeplineau misiunile de cercetare și de luptă, 

acționînd în calitate de grupuri de cercetare-asalt. Cercetarea localității era 

executată prin cercetarea prin luptă folosind tactica de asalt a construcțiilor în 

scopul capturării prizonierilor și documentelor. 

Pentru îndeplinirea unor misiuni de cercetare și cercetare-luptă în unele 

localități din Afganistan și Irak, elementele de cercetare și subunitățile speciale 

întrebuințau echipamente alpine. 

Elementele de cercetare îndeplineau misiunile de cercetare-luptă 

acționînd ca echipe de observare, spre exemplu în timpul patrulării raioanelor, 

itinerarelor de deplasare a coloanelor, raioanelor probabile de dispunere a 

formațiunilor înarmate neguvernamentale. Ca procedeu specific al acțiunilor de 

luptă a unităților și subunităților de cercetare în zonele conflictelor militare  a 

fost ducerea cercetării aeriene de către echipele de observare. Acest procedeu 

asigura ducerea cercetării în general a raionului localității din aer, reacția 
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rapidă la informația parvenită de la diferite surse, realizarea măsurilor de 

răspuns adecvate la acțiunile executate prin surprindere de către formațiunile 

înarmate neguvernamentale, executarea percheziționării prin surprindere a 

persoanelor suspecte și a încărcăturilor transportate în apropierea localităților și 

nemijlocit în acestea. 

O bogată experiență în întrebuințarea procedeelor de cercetare și 

folosirea mijloacelor de cercetare ne oferă experiența acțiunilor militare în aria 

urbană în Războiul Civil din Siria. Astfel de exemple ne demonstrază acțiunile 

militare desfășurate în mediul urban în următoarele localități: 

- Asediul orașului Homs (2011 - 2014); 

- Bătălia de la Alep (2012 - 2016); 

- Blocada orașului Deir ez-Zor (2014 - 2017); 

- Eliberarea suburbiilor Damascului, în special, Ghoutei de Est și 

Harastei (2013 - 2018). 

În acțiunile tactice a forțelor guvernamentale siriene au fost identificate 

următoarele procedee de acțiunie a subunităților (elementelor de cercetare) [9, 

10, 11]: 

- acțiunile grupelor cu destinație specială (echipelor de cercetare) pentru 

dezorganizarea apărării din interior; 

- crearea grupelor mobile de intervenție pentru decsoperirea sistemului 

de apărare și ruperea apărării în locurile vulnerabile (infanterie, cercetare, 

blindate, artilerie autopropulsată, geniști); 

- coordonarea online a acțiunilor subunităților (elementelor) de 

cercetare cu subunitățile de infanterie, tancuri, utilizând cercetarea prin aparate 

fără pilot și legătura directă până la cel mai mic echipaj. 



328 
 

Pentru ducerea cercetării adversarului, de către forțele rebele siriene pe 

larg erau folosite comunicațiile subterane existente și aparatele de zbor fără 

pilot [11, 12].  

O experiență vastă în ducerea cercetării în mediul urban ne demonstrează 

acțiunile subunităților (elementelor de cercetare) ale Federației Ruse în Siria. 

Astfel în urma studiului specificăm următoarele procedee de ducere a cercetării 

în mediul urban [13]: 

Acțiunile subunităților de cercetare ale Federație Ruse în Siria, în prezent 

sunt îndreptate pentru executarea operațiilor de cercetare-diversiune. Dintre 

misiunile de bază a acestora putem specifica ducerea cercetării pentru dirijarea 

aviației asupra pozițiilor formațiunilor teroriste. 

Cercetașii, care acționează ca operatori înaintați pătrund în adîncimea 

dispozitivului teroriștilor, depistează obiectivele și forța vie a inamicului și 

transmit coordonatele țintelor pentru nimicire. 

În activitatea sa cercetașii folosesc complexul pentru cercetare, 

conducere și legătură „Стрелец”, care face parte din echipamentul 

contemporan „Ратник”. Sistemul respectiv permite luptătorilor-cercetași 

pentru a comunica între ei în timpul acțiunilor militare, dirijarea aviației și 

primirea comenzilor de la comandanți. Pe lîngă aceasta cercetașii ruși folosesc 

armament înalt tehnologizat, cum ar fi: telemetru laser radar infraroșu, aparate 

de vedere pe timp de noapte, mijloace de legătură cu canale codificate, aparate 

de zbor fără pilot, complexe de rachete antitanc „Корнет”.  

 

CONCLUZII 

Experiența conflictelor militare și a războaielor ne demonstrează că 

misiunile executate de către elementele de cercetare nu pot fi permanent 
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aceleași. În fiecare caz concret este necesar de a acționa creativ, întrebuințînd 

șirețenia militară și măsurile pentru inducerea în eroare a inamicului. 

Volumul misiunilor pentru cercetare în localități a crescut semnificativ și 

a fost completat, în special în ultima perioadă. Spre exemplu pe lîngă misiunile 

de cercetare îndeplinite permanent au fost stabilite și executate unele noi, cum 

ar fi: misiuni de cercetare-luptă, misiuni antidiversiune. Astfele de misiuni 

nestandarte, îndeplinite de către subunitățile de cercetare sunt deja stipulate în 

documentele de conducere a Forțelor Armate ale statelor membre NATO, 

Federației Ruse. 

Pe timpul cercetării localităților o atenție deosebită se atrage la 

întrebuințarea mijloacelor tehnice speciale noi. Pentru îndeplinirea misiunilor 

de către subunitățile de cercetare sunt folosite tot mai fregvent automobilele de 

cercetare pentru deplasare și ducerea cercetării din mișcare, echipamente 

alpine, un spectru larg a mijloacelor tehnice de observare. 

În baza studiului efectuat se propune pentru Armata Națională și 

Academia Militară a Forțelor Armate: 

- elaborarea documentelor doctrinare privind lupta urbană inclusiv cu 

includerea tacticilor (procedeelor) de ducere a cercetării în acestea; 

- rezolvarea misiunilor tactice, bazate pe caracterul conflictelor militare 

contemporane; 

- în cadrul instruirii de realizat variante de combinare a diferitor acțiuni 

pe fonul opunerii rezistențelor grupărilor regulate și neregulate ale inamicului, 

acțiunilor autonome în condițiile lipsei unei linii reale de contact a părților și 

incertitudinilor informaționale.  

 

 

 

 



330 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Culegeri de termeni și noțiuni din domeniul militar, Chișinău, 2016. 
2. Manualul de luptă a grupei de infanterie, Chișinău, 2010. 

3. FM 3-06. Urban operations. Washington: Headquarters Departament 

of the Army, 2006, 135 p.. 

4. Dr. Grigore ALEXANDRESCU. Perspective înluptaarmată, 

București, EdituraUNAp, 2006, pag. 20. 

5. Щукин М. Разведывательное обеспечение боевых действий 

сухопутных войск США в городских условиях. Зарубежное военное 

обозрение, 2008 nr. 8, p.30-35. 

6. Димарко Луис. Уличные бои. ЭКСМО, 2014, 230 р..  

7. Макнаб Крис, Фаулер Уилл. Современный бой. Оружие и 

тактика. Энциклопедия военного искусства. ЭКСМО, 2003, 246 р..  

8. Маркин А.В. Основы тактической подготовки современного 

солдата. АСТ, 2006, 431 р.. 

9. Аналитические материалы о сирийской войне, 

https://colonelcassad.livejournal.com/.  accesat pe data de 15 octombie 2020 la 

ora 20.30. 

10. Журнал Военно-политическая аналитика, 

https://vpoanalytics.com/tag/siriya/, accesat pe data de 15 octombie 2020 la ora 

21.45. 

11. КИСЕЛЕВ В., ПИСЬМЕНСКИЙ Г., ПОПОВ В., Некоторые 

формы и способы ведения боевых действий в Сирии. Армейский сборник, 

februarie 2016. http://www.oboznik.ru/?p=47585,  accesat  pe data de 15 

octombie 2020 la ora 22.30.   

12. НЕСМИЯН Анатолий (Эль-Мюрид). Особенности войны в 

Сирии. https://el-murid. livejournal.com/919977.html, accesat  pe data de 15 

octombie 2020 la ora 22.45. 

13. https://russian.rt.com/russia/article/446468-den-voennogo-

razvedchika, accesat  pe data de 18 octombie 2020 la ora 19.45. 

 

 

 

 

 

 

 

https://colonelcassad.livejournal.com/
https://vpoanalytics.com/tag/siriya/
http://www.oboznik.ru/?p=47585
https://el-murid/
https://russian.rt.com/russia/article/446468-den-voennogo-razvedchika
https://russian.rt.com/russia/article/446468-den-voennogo-razvedchika

