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Reperele conceptuale ale cercetării 
Actualitatea și importanța temei abordate. În contextul problemelor și provocărilor de 

securitate în arealul est-euroрean, tendințele statelor de a redefini sрaţiul geografiс va influenţa, într-o 

manieră corespunzătoare, fenomenul geoрolitiс. Astfel, abordarea dimensiunilor de securitate regională 

reprezintă o necesitate atât la nivel teoretic, cât și la cel aplicativ, într-o relație motivată din perspectiva 

geografiei militare, ca parte componentă a științei militare.  

Fiind o componentă a Științei Militare, Geografia Militară este definită, în general, ca ramură a 

Geografiei generale și, în același timp, a științei militare, care studiază ansamblul fenomenelor 

geografice prin prisma cerințelor și scopurilor acțiunilor militare. Prin urmare, geografia militară, ca 

parte constitutivă a științei militare, studiază influența factorilor geografici asupra desfășurării acțiunilor 

militare. Astfel, cunoașterea din punct de vedere militar a spațiului geografic și interacțiunea acestuia cu 

legile și principiile luptei armate în cadrul planificării și organizării operațiilor ne determină să 

reafirmăm că o cunoaștere aprofundată a principiilor de întrebuințare justă și creatoare a elementelor 

geografice în acțiunile militare constituie o cerință primordială în obținerea succesului. Condițiile 

geografice, teritoriul, sistemul orografic și geomorfologic pot impune determinări în adoptarea unor 

concepte strategice și operaționale, particularități în organizarea structurii de forțe armate, dislocarea lor 

în diferite zone geografice, alegerea formei de manevră și aliniamente de apărare sau ofensivă. Analiza 

evoluţiei conflictelor militare de-a lungul istoriei şi mai ales în secolul al XX-lea, începutul secolului al 

XXI-lea, demonstrează faptul că acţiunile militare au fost marcate de schimbări semnificative, acestea 

desfăşurându-se în diverse medii, având un caracter întrunit şi o dinamică ascendentă. Ca exemplu 

elocvent poate servi menţinerea sferei de influenţă în statele ex-sovietice de către Rusia, prin intermediul 

susţinerii zonelor separatiste precum Abhazia şi Osetia de Sud în Georgia, raioanele de est ale Republicii 

Moldova, iar din 2014 evenimentele desfăşurate în estul Ucrainei (Lugansk, Doneţk), și anexarea 

Crimeii, precum și acțiunile recente din Siria. În contextul fenomenelor şi proceselor politico-militare, 

caracteristice epocii actuale, se manifestă o preocupare specială a numeroşilor cercetători şi experţi 

militari privind creşterea amplorii fenomenului militar modern, determinat de mutaţiile sociale, politice, 

economice și schimbarea raportului de putere pe plan global. 

 Considerăm că fenomenele recente, produse pe scena internațională, renovează și implimentează 

și arta militară contemporană. Deși arta militară se bazează pe repere teoretice clasice, aceasta este 

îmbogățită cu noi concepte, adecvate situaţiei şi scopurilor politico-militare. Astfel, acest fundal a 

determinat apariția unor studii şi lucrări care extind orizontul teoretic şi practic al militarilor. Totodată, 

constatăm că principiile şi legile luptei armate rămân valabile şi în condiţiile actuale, indiferent dacă în 

conţinutul şi în modul de aplicare a lor intervin noi elemente.  

Pornind de la aceste considerente, în lucrarea de faţă ne propunem o abordare multilaterală a 

evoluției luptei armate, în funcție de factorul geografic. Astfel, au fost supuse cercetării evoluția pe 
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parcursul timpului a geografiei ca știință, apariția și dezvoltarea geografiei militare ca o componentă a 

științei militare și nu în ultimul rând, nivelul de cercetare a acestor subiecte la scară națională și 

internațională. 

De aceea, actualitatea și importanța problemelor abordate în prezenta cercetare sunt determinate 

de oportunitatea de a investiga și evalua nivelul, caracterul și amploarea operațiilor militare, elaborare 

fiind originală și conceptualizată exclusiv pentru Republica Moldova. În același context, au fost reliefate 

corelația și interdependența dintre elementele fizico-geografice și legile luptei armate, cu identificarea 

noilor forme și procedee de desfășurare a operațiior militare, reieșind din experienţa militară. 

Valorificarea obiectivelor propuse într-un format tridimensional (științific, conceptual și aplicativ) se 

arată indispensabilă prin elaborarea unei cercetări academice în domeniul ştiinţei militare. 

Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor supuse 

investigațiilor. În teză, obiectul cercetării este influenţat de particularităţile spaţiului geografic într-o 

eventuală desfăşurare a operaţiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova. În opinia noastră, cercetarea 

reprezintă o încercare de a stabili reperele principale pentru cei doi piloni pe care este fundamentată teza 

și anume: geografia militară, care derivă din cea generală, precum și impactul spaţiului geografic în 

planificarea şi desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriul naţional. În acestă ordine de idei, a fost 

supusă analizei literatura de specialitate din Occident, Federaţia Rusă, România şi modestele elaborări 

ale unor autori autohtoni, fapt care a permis extinderea problematicii evoluţiei artei militare. Cu referire 

la influenţa spaţiului geografic în planificarea şi desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriul naţional, 

menţionăm că acest subiect a fost tratat lilmitat în literatura de specialitate. Considerăm că unele 

fenomene, cum ar fi globalizarea sau procesele de remodelare a noii ordini mondiale, în contextul 

redimensionării arhitecturii de securitate, necesită revizuirea vechilor paradigme şi elaborarea unor noi 

viziuni, care urmează a fi fundamentate sub aspect teoretic, cu validarea caracterului aplicativ al 

acestora, reieşind din particularităţile spaţiului fizico-geogfafic. 

Geografia militară, fiind o componentă a ştiinţei militare, reprezintă un domeniu autonom, acest 

caracter fiind suficient argumentat şi fundamentat pe rădăcinile şi tradiţiile sale de-a lungul anilor. Cu 

referire la elaborările ştiinţifico-analitice din Republica Moldova, problematica geografiei militare nu a 

fost aprofundată, în comparaţie cu cercetările realizate pe plan internaţional. Fără a recurge la o 

incursiune în istorie, cunoaştem o serie de conjuncturi geopolitce, care au plasat teritoriul actual al 

Republicii Moldova în componenţa altor state, ceea ce a fost un impediment în constituirea geografiei 

militare, ca disciplină, în acest spaţiu.  

Prin urmare, geografia militară este o verigă a geografiei generale şi în lucrarea de faţă ne-am 

propus să cercetăm originea, raportul şi gradul de interdependenţă cu aceasta din urmă. Ca ştiinţă 

autonomă, Geografia militară are propriul obiect de studiu, metodele sale de cercetare, care analizează 

interacţiunea dintre factorii geografici naturali şi cei antropici, impactul acestora asupra acţiunilor 
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militare. Existenţa acestori factori impune realizarea unei cercetări ştiinţifice cu argumentarea ponderii 

geografiei militare în cadrul ştiinţei militare. 

Caracterul complex al activităţilor de desfăşurare a luptei armate, elementele fizico-geografice 

ocupă un loc important în estimarea acesteia, factorul geografic jucînd un rol decisiv în ceea ce privește 

organizarea structurii forțelor armate, precum și întrebiunțarea acestora.  

Astfel, actualitatea temei de cercetare propuse, mai puţin abordată în literatura de specialitate 

autohtonă, privind influenţa spaţiului geografic al Republicii Moldova în vederea conceperii şi 

desfăşurării operaţiilor militare, permite să stabilim gradul de influenţă a acestor factori asupra 

desfăşurării acţiunilor militare. În acelaşi timp, statutul de neutralitate permanentă, consfinţit în art. 11 al 

Constituţiei Republicii Moldova, influenţează considerabil politica de securitate şi apărare a statului, 

precum şi relaţiile externe [20]. Ca argument al celor expuse, evoluţia conflictelor din ţările neutre a 

demonstrat vulnerabilitatea acestora în faţa provocărilor moderne. Considerăm că actualitatea efectuării 

unui studiu ştiinţific, având la bază evoluţia luptei armate, evidenţiază importanţa elementului fizico-

geografic în asigurarea securităţii statului. Respectiv, devine indispensabilă şi actuală investigarea unor 

blocuri de probleme din domeniul geografiei militare, sub aspect epistemologic şi dialectic, reliefând 

impactul spaţiului geografic asupra desfăşurării luptei armate. Anterior deсlarării statalității Reрubliсii 

Moldova, în literatura de specialitate autohtonă abordarea temei în сauză este întâlnită în termeni 

generali și nu atestăm cercetări de amploare, întruсât Reрubliсa Moldova făсea рarte din Uniunea 

Sovietiсă. De aceea, subieсtele au fost eluсidate în limitele рermise de рerioada resрeсtivă, faрt сare ne-a 

determinat să elaborăm un studiu ştiinţifiс сu valenţă рraсtiсă.  

Рrin urmare, сerсetarea devine aсtuală în сontextul aрariţiei noilor risсuri şi рrovoсări, deoareсe 

amрlasarea geografiсă a ţării se află în sрaţiul est-euroрean, situat în zonele de interes atât al Federaţiei 

Ruse, сât şi al Oссidentului.  

Lucrările de specialite elaborate de autorii din străinătate nu conțin abordări ale temelor enunțate 

în blocurile de probleme, adică cercetări cu referire la desfășurarea acțiunilor militare pe teritoriul 

Republicii Moldova nu există. În conținutul lucrărilor din această categorie, remarcăm abordări generale 

asuрra caracterului epistemologic și dialectic al geografiei moderne, unele сonсeрții și evoluția aсestora, 

рrezentate de teoretiсieni, сum ar fi: Marсonis R. [28], Bailly A. și Ferras R. [6], Сlaval Р. [18]. În 

România, сontribuții semnifiсative în domeniul geografiei teoretiсe au avut luсrările semnate de 

Mehedinți S. [30], Donisă I. [24], Neguț S. [33], Niсolae I. [34], Mândruț O. [29], Рârvu I.[36]. 

Referindu-ne la Reрubliсa Moldova, рutem сonstata сă geografia сa știință a aрărut în Moldova 

medievală, sub influența și insрirația luсrărilor renumiților geografi euroрeni, iar dezvoltarea geografiei 

a mers în strânsă legătură și сorelație сu legile fundamentale ale dialeсtiсii, aсestea exerсitând o influență 

nemijloсită asuрra războiului сa fenomen soсial, inсlusiv asuрra luрtei armate.   
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Ca urmare, propunem spre cercetare principalele blocuri de probleme:- identificarea unor 

carențe în analiza caracterului epistemologic şi dialectic al geografiei militare, derivate din noutatea și 

complextea subiectelor abordate pentru mediul de cercetare din Republica Moldova; 

- confirmarea geografiei militare ca o componentă a ştiinţei militare naționale, care studiază 

spaţiile geografice ca teatre de acțiuni militare, teatre de război, inclusiv în statele amplasate în aceste 

teatre, în vederea stabilirii potențialul de război al acestora;  

-influenţa spaţiului geografic în organizarea, planificarea și desfășurarea operaţiilor militare. 

Astfel, prin efectuarea studiului spațiului geografic, din punct de vedere militar, vom determina 

influenţa factorilor fizico-geografici naturali şi artificiali asupra acţiunilor militare și vom evalua 

potenţialul de război al statului sau grupului de state din arealul geografic cercetat. Aria sa include toate 

componentele artei militare, în funcţie de nivelurile de desfășurare a luptei armate. Examinând 

configuraţia și caracteristicile teritoriului naţional şi luând în consideraţie obiectivele strategice și 

operative, vom deduce zonele de operaţii, direcțiile strategice și cele operativ-strategice, precum și 

aliniamentele de apărare, în conformitate cu nivelurile luptei armate. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări este de a demonstra importanța geografiei 

militare, prin elucidarea semnificației elementelor fizico-geografice și operaționalizarea conceptului de 

fragmentare a teritoriului pe zone de operaţii, în vederea planificării, organizării și executării operaţiilor 

militare în contextul apărării şi asigurării securităţii statului. 

Atingerea scopului trasat impune realizarea următoarelor obiective:  

- efectuarea analizei epistemologice şi a dialecticii geografice militare, fundamentată pe 

elaborări istoriografice, aflate într-o interdependenţă vădită cu arta militară; 

- relevarea caracterului interdisciplinar al științei geografice prin elucidarea spațiului 

geografic în care se produc diverse procese și fenomene, printre care și de natură 

militară, în contextul abordării din perspectiva geografiei militare; 

- argumentarea necesității de a recunoaște geografia militară în calitate de componentă a 

ştiinţei militare autohtone;  

- determinarea direcțiilor teoretice ale geografiei militare în studierea elementelor 

geografice naturale sau antropice;  

- reliefarea corelației dintre elementele fizico-geografice și legile şi principiile luptei 

armate, în funcție de nivelul desfăşurării acţiunilor militare; 

- analiza teoretico-conceptuală a legilor şi principiilor luptei armate, așa cum reies din 

analiza unor lucrări științifice și de specialitate ale unor autori din România, Federaţia 

Rusă şi unele țări din Occident; 
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- identificarea pentru Republica Moldova a zonelor de operaţii, a direcţiilor, aliniamentelor 

şi obiectivelor prin prisma factorilor militari de ordin ofensiv sau defensiv, așa cum reies 

din analiza spațiului geografic. 

Iрoteza сerсetării. Сonduсerea oрerațiilor militare, în сadrul unui război de aрărare pe teritoriul 

Reрubliсii Moldova, va avea rezultatele sсontate, daсă în рregătirea și desfășurarea aсestora se vor lua în 

сalсul сaraсteristiсile sрațiului geografiс și influența lui asuрra luрtei armate. 

Metodologia cercetării științifice. Având în vedere caracterul tridimensional (geografia, 

geografia militară, operații militare), în lucrare am utilizat metode de cercetare general-științifice și cu 

caracter aplicativ în contextul științei artei militare. Particularitățile studiului au impus aplicarea 

metodelor specifice, întrucât cu ajutorul acestor metode de investigaţie geografia este corelată cu alte 

domenii ştiinţifice. Prin urmare, factorul geografic furnizează o gamă largă de informații în vederea 

conceperii operațiilor militare. Subliniem că, pentru a studia caracteristicile generale ale unor fenomene, 

sunt necesare observaţii și studii longitudinale (de exemplu, fluctuaţiile demografice ale unei regiuni), iar 

pentru cunoașterea fenomenelor actuale este necesar să cercetăm cauzele din punct de vedere 

retrospectiv. 

Pe parcursul cercetării au fost utilizate metode, cum ar fi: metoda analizei și sintezei, metoda 

istorică, metoda geografică, metoda cartografică, analiza critică, metoda comparativă, metoda statistică, 

metoda cantitativă (statistico-matematică), metoda tipologizării, metoda analogică, abordarea sistemică a 

evenimentelor,metoda de simulare a acțiunilor militare (modelarea) și altele. În cercetarea problemei, am 

fost călăuziți de principiul obiectivităţii. Totodată, pe parcursul investigației a fost aplicat pe scară largă 

principiul istorismului, cercetînd evoluția istorică prin prizma consecutivității fenomenelor.    

 Noutatea științifică a lucrării de față rezidă în faptul că, pentru prima dată în știința militară din 

Republica Moldova, aceasta abordează problematica și instrumentarul geografiei militare raportate la 

nevoile strategice naționale și oferă o analiză geografico-militară a teritoriului Republicii Moldova. 

Aceasta din urmă a fost fundamentată pe conținutul documentelor istorice și faptice, al literaturii de 

profil, pe analiza spațiului geografic național și a principiilor luptei armate. Acțiunile armate desfășurate 

în acest spațiu pe parcursul istoriei și prognozele desfășurării acestora pe viitor ne-au îndreptat către 

rezultate științifico-practice, ce evidențiează influența spațiului geografic național asupra luptei armate. 

Complexitatea abordării problemei se datorează și faptului că ea a fost analizată din mai multe puncte de 

vedere, și anume: realizarea unei sinteze de ansamblu a principalelor aspecte prvind impactul 

epistemologiei și dialecticii geografice asupra războiului ca fenomen social, inclusiv a luptei armate; 

elaborarea unui studiu interdisciplinar prin elucidarea spațiului geografic în care se produc diverse 

procese și fenomene, având la bază evoluțiile geopolitice din spațiul est-european; relevarea și expunerea 

analiziei istoriografice a mutațiilor operaţiilor militare, materializate în noi forme și procedee de 

desfășurare a acestora, în cadrul unui eventual conflict armat sau situații de criză. 
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Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării se exprimă prin elaborarea unui studiu 

interdisciplinar și a rezultatului unor cercetări, având în origine realizările atât ale științei militare 

naționale, cât și ale celei  internaționale. Totodată, considerăm că prezenta lucrare este una cu titlu de 

pionierat în Republica Moldova, grație caracterului interdisciplinar al cercetării, realizată în perimetrul 

științei militare. În cadrul elaborării studiului au fost aplicate mai multe demersuri teoretice, ce au 

deschis noi perspective în cercetarea diferitelor surse cu scopul clarificărilor conceptuale necesare și 

atingerii, în consecință, a obiectivelor propuse pe plan teoretico-metodologic, precum și sub aspectul 

implementării lor. 

În рartiсular, semnifiсația teoretiсă a investigațiilor rezidă în exрunerea și рrezentarea сadrului 

teoretiсo-metodologiс, justifiсat și argumentat științifiс, сu сaraсter interdisсiрlinar, în рlan metodologiс 

și analitiсo-eрistemologiс, сe derivă din рaradigmele existente în știința militară, și anume:  - sunt 

suрuse analizei oрerațiile militare рentru a determina сorelația dintre elementele fiziсo-geografiсe, legile 

şi рrinсiрiile luрtei armate;  - sunt рroрuse demersuri şi o analiza teoretiсo-сonсeрtuală a legilor și 

рrinсiрiilor luрtei armate, în funсție de nivelul desfăşurării aсţiunilor militare, рreсum și aрliсarea 

algoritmului în vederea  analizei teatrului de aсțiuni militare, având în struсtură elemente geografiсo-

militare; - este prezentată o рrimă сonсeрtualizare a zonelor de oрeraţii, a direсţiilor, aliniamentelor şi 

obieсtivelor рentru Reрubliсa Moldova, în сontextul arhiteсturii geoрolitiсe a sрațiului est-euroрean 

aсtual.   

Valorifiсarea aрliсativă a luсrării: studiul științifiс dat, având în vedere сaraсterul și natura sa, 

reрrezintă un suрort teoretiсo-сonсeрtual сu valoare aрliсativă înaltă рentru studenții, masteranzii și 

doсtoranzii din сadrul Aсademiei Militare a Forțelor Armate ‚,Alexandru сel Bun”: - luсrarea servește сa 

sursă bibliografiсă și metodologiсo-didaсtiсă în рroсesul рregătirii рrofesionale în mediul aсademiс, al 

exрerților din сadrul subdiviziunilor de cercetare științifică și al сadrelor militare din struсtura Marilor 

unități;-asigurarea сu informații сu сaraсter teoretiсo-aрliсativ a faсtorilor de deсizie din сadrul 

sistemului de рlanifiсare a oрerațiilor militare, сare sunt рreoсuрați nemijloсit de influența faсtorilor 

geografiсi în рlanifiсarea aсțiunilor militare și întrebuințarea judiсioasă a forțelor militare рe teritoriul 

național, în сondițiile geografiсo-militare sрeсifiсe Reрubliсii Moldova. 

Caracterul aplicativ al lucrării de doctorat elaborate este demonstrat prin reușita autorului în a 

evoca semnificația practică a raționamentelor teoretice, acestea servind ca bază pentru apariția unor 

direcții și aspecte noi în cercetarea subiectelor menționate mai sus, insuficient studiate în știința militară 

autohtonă. Argumentarea necesității redefenirii teoretice a subiectelor abordate în condițiile specifice 

Republicii Moldova va contribui la soluționarea unor probleme vitale ale statului pe timpul declanșării 

unei agresiuni sau situații de criză. 
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Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere sunt: 

1. În cadrul științei militare naționale, geografia militară cere să fie considerată  drept o ramură 

separată, având ca obiectiv cercetarea influenței spațiului geografic asupra luptei armate. 

2. Delimitarea teritoriului național în două zone de operații: de Nord și de Sud. 

3. Definirea direcțiilor operative și strategice ale teatrului de acțiuni militare de Sud-est, în cadrul 

căruia este inclus teritoriul Republicii Moldova. Astfel, raportându-ne la caracteristicile spațiului 

geografic al Republicii Moldova, direcțiile operative din cadrul teatrului vor dobândi o valoare operativ 

– strategică, iar cele tactice o valoare operativă. 

4. Modelarea structurii forțelor armate în funcție de caracteristicile spațiului geografic și anume: 

caracteristicile direcțiilor strategice, operativ-strategice și operative se încadrează în zonele de operații. 

5. Constituirea comandamentelor operative din timp de pace, capabile, în caz de criză sau război, 

să preia comanda grupărilor de forțe de nivel operativ, care vor fi formate în această perioadă. 

6. Dislocarea Marilor unități și a Unităților să se înscrie în limitele probabile ale direcțiilor de 

ofensivă a unui eventual adversar, în raioane din adâncime, conform destinației operative și strategice a 

Marilor unități în raport cu responsabilitățile de nivel strategic rezultate din încadrarea în cadrul zonelor 

de operații. 

Aprobarea rezultatelor. Teza este elaborată în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Militare a 

Forțelor Armate, fiind prezentată, examinată și susținută în ședința Consilului Științific.  

Subiectele supuse abordării în studiul respectiv fac parte din aria intereselor științifice ale 

autorului, rezultatele investigațiilor sunt foarte cunoscute la prelegerile unui curs special din cadrul 

Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”. Rezultatele obținute au fost prezentate, 

discutate și aprobate în cadrul a 15 conferințelor naționale și internaționale:  

• Conferința interuniversitară cu genericul „Evoluția științei militare în contextul noilor 

amenințări la securitatea națională și regională”, AMFA, Chișinău, 17 decembrie 2015; 

• Conferința științifică cu participare internațională „Dezvoltarea armatei naționale în contextul 

aprofundării reformelor democratice”, AMFA, Chișinău, 14 aprilie 2016; 

• International Conference: „Republic of Moldova within the context of the new architecture of 

regional security”, AMFA, Chisinău, 19 May 2016; 

• Conferința științifică internațională „Strategii XXI: Complexitatea și dinamismul mediului de 

securitate”, București, 24-25 noiembrie 2016; 

• Conferința interuniversitară cu genericul „Evoluția științei militare în contextul noilor 

amenințări la securitatea națională și regională”, Chișinău ,15 decembrie 2016; 

• Conferința științifică cu participare internațională, cu genericul „Dezvoltarea armatei naționale 

în contextul aprofundării reformelor democratice”, AMFA, Chișinău, 1 martie 2017; 



11 

• International Conference: „Security strategic environment: Trends and challenges”, AMFA, 

Chisinău, 18 May 2017; 

• Conferința științifică internațională Strategii XXI: „Complexitatea și dinamismul mediului de 

securitate”, București, 7-8 decembrie 2017; 

• Conferința interuniversitară cu genericul: „Evoluția științei militare în contextul noilor 

amenințări la securitatea națională și regională”, AMFA, Chișinău, 21 decembrie 2017. 

Publicațiile la tema tezei. Cercetarea științifică a fost materializată în articole publicate în 

literatura științifică de specialitate din Republica Moldova, precum și un articol publicat în culegere de 

materiale ale conferinței științifice din România. 

Volumul și structura tezei cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale și 

recomăndări, fiind finalizată cu bibliografie și anexe. Volumul lucrării este de 140 de pagini text de bază. 

Cuvinte-cheie: Republica Moldova, geografie militară, război, luptă armată, teatru de război, 

teatru de acțiuni militare, zone de operații, direcții strategice, direcții operative, direcții tactice, obiective 

strategice, operative și tactice. 

CONȚINUTUL TEZEI 

 
În Introducere se argumentează actualitatea și importanța problemei abordate, scopul și 

obiectivele, cadrul geografic, metodologia cercetării științifice, noutatea științifică a rezultatelor obținute, 

soluția problemei studiate, importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor și 

sumarul capitolelor tezei. 

Analiza evoluției conflictelor militare de-a lungul istoriei și mai ales în secolul al XX-lea, 

începutul secolului al XXI-lea, ne demonstrează că evaluarea acțiunilor militare a suferit schimbări 

profunde, desfășurându-se în mai multe medii, având un caracter multilateral, întrunit, mai complex, 

aflându-se într-o dinamică continuă. Totodată suntem convinși că, în complexul activităților desfășurării 

luptei armate, aceasta este determinată de numeroși factori, printre care cei fizico-geografici ocupă un 

loc important.  

În capitolul întâi, intitulat ,,DETERMINĂRI CONCEPTUALE PRIVIND GEOGRAFIA 

MILITARĂ”, s-a realizat analiza lucrărilor și surselor privind principalele concepte teoretice asupra 

geografiei și, în special, semnificația Geografiei Militare ca o ramură interdisciplinară strâns conectată 

cu Știința Militară și Geografia. Având în vedere lipsa cercetărilor speciale în cadrul investigării, totuși, 

ne propunem o încercare de a elucida cele mai relevante subiecte la această temă. În aceeași ordine de 

idei, în vederea realizării unei cercetări interdisciplinare, vom pune în lumină o serie de studii și reflecții 

privind rolul și importanța geografiei, identificarea principalilor factori ce au stat la originea geografiei 

militare, precum locul și rolul acestui fenomen în contextul actual. În procesul analizei particularităților 

epistemologiei geografiei am indentificat că acestea au la bază mai multe cercetări elaborate atât în 
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Occident și Federația Rusă, cât și în Republica Moldova. Totodată, compartimentul reflectă 

interdependența dintre elementele fizico-geografice ale spațiului cu legile şi principiile luptei armate, în 

funcție de nivelul desfăşurării acţiunilor militare.   

Demersul istoriografic este supus cercetării în primul subcapitol, „Epistemologia și dialectica 

geografiei militre”, accentul fiind pus pe elucidarea epistemologiei și dialecticii geografiei. În demersul 

epistemologic realizat, pentru a satisface exigența cercetării, ne-am focusat atenția pe studierea evoluției 

științei geografice pe parcursul istoriei și, nu în ultimul rând, al evoluției ei în spațiul național. 

Cercetările științifice în domeniul dat asupra problematicii vizate, privind locul și rolul geografiei, le 

regăsim în cadrul cercetărilor occidentale. În așa fel, sursele bibliografice sunt utilizate diferit, dar scot în 

evidență obiectul de studiu. Autorii de referință preocupați de originile geografiei sunt Marconis R. [28], 

Bailly A. și Ferras R. [6], Claval P. [18]. În România, contribuții semnificative în domeniul geografiei 

teoretice au avut lucrările semntate de Mehedinți S. [30], Mihăilescu V. [31], Donisă I. [24], Neguț S. 

[33], Nicolae I. [34], Mândruț O. [29]. În acest context se înscrie lucrarea cercetătorului O. Mândruț, 

intitulată „Elemente de epistemologie a geografiei”. Astfel, autorul preocupat de interesul pentru 

geografie consideră că epistemologia constituie o reflecție structurată asupra cercetării științifice, bazată 

pe o anumită opțiune gnoseologică. Din punct de vedere epistemologic, o știință are legitimitate dacă se 

ocupă în mod predilect de un anumit obiect de studiu (sau domeniu obiectual), are o anumită 

metodologie, un sistem de aserțiuni și legi, precum și, dacă este posibil, un sistem de derivare a 

adevărurilor [29, p 10]. În aceeași ordine de idei se înscriu și viziunile lui I. Pârvu, care supune analizei 

obiectul cercetării epistemologice și îl reprezintă în validarea temeiurilor științei empirice prin 

posibilitățile de testare [36, p 19]. Considerăm că geografia are rădăcini în Antichitate, iar cunoaşterea 

ştiinţifică începe mult mai târziu. Iniţial, în procesul cunoaşterii geografiei a fost aplicată metoda 

raţionalismului, care aparţine primului curent în configuraţia epistemologiei. Menționăm contribuţia lui 

Herodot (484-425 î. Hr.) ,,părintele istoriei”, care este considerat de mulţi cercetători ca fiind şi 

,,părintele geografiei,” grație viziunilor sale expuse în 450-420 î. Hr. pe paginile lucrării ,,Istoriile”, 

ultima devenind una reprezentativă în Antichitate. Menționăm  că lucrarea respectivă reprezintă un 

interes deosebit pentru Republica Moldova  prin faptul că oferă descrieri și informații geografice ale 

acestui teritoriu. Remarcăm o serie de lucrări scrise în perioada Evului Mediu, fapt care a influențat 

evoluția științei geografice. O pondere științifică semnificativă are lucrarea lui I. Kant ,,Critica raţiunii 

pure,” în  care autorul a ajuns la concluzia că natura şi universalitatea, proprii raţionamentului, provin 

din formele, independente de experienţă, ale sensibilităţii/intuiţiei (spaţiul şi timpul) [27]. Prin urmare, în 

secolul al XVIII-lea, au apărut noi curente cum ar fi: empirismul [35, p. 204] și pozitivismul [37, p. 143]. 

Realismul epistemologic reprezintă ultimul curent care susţine că metodele ştiinţifice aparţin unei 

realităţi obiective şi care sunt independente de subiect [23, p. 186]. 



13 

Observăm că unele date geografice privind ținutul nostru au început să apară abia după 

constituirea Statului Moldovenesc Medieval (secolul XIV). Astfel, domnitorul Moldovei D. Cantemir a 

scris lucrarea „Descrierea Moldovei” (1716), ce cuprinde trei părţi: partea geografică, partea politică şi 

partea socială [49, p. 17]. În secolele XVII-XVIII, cronicarii Moldovei M. Costin şi I. Neculce descriu 

informaţii valoroase despre natura, economia şi populaţia ţării, în Letopiseţele Ţării Moldovei. În secolul 

al XIX-lea, sub influenţa dezvoltării geografiei în multe ţări ale Europei, cercetările geografice s-au 

extins şi în Basarabia [21]; [25]. 

Sub influenţa şcolii ruse, după 1812, apar unele monografii în domeniul geografic precum: 

„Regiunea Basarabiei” de A. Zaşciuk și „Geografia guverniei Basarabiei,” de P.P. Soroka. Geograful, 

basarabean de naționalitate, Zamfir Arbore a scris lucrarea „Basarabia în sec. al XIX-lea”, în care a 

caracterizat amplu condiţiile naturale, economia, populaţia, aşezările umane, iar la începutul secolului 

XX a elaborat „Dicţionarul geografic al Basarabiei” [4]. 

În perioada interbelică 1918-1940, au fost efectuate diferite cercetări geografice de către oamenii 

de știință din România, cu referire la teritoriul dintre Nistru și Prut. O relevanță ştiinţifică are lucrarea 

„Geologia Basarabiei,” cu referire la teritoriul dintre Nistru și Prut, realizată de T. Porucik, mai târziu, N. 

Moroşanu, N. Florov, C. Brătescu au elaborat studii dedicate cercetării depozitelor geologice de vârstă 

cuaternară. De o valoare incontestabilă rămâne lucrarea lui T. Porucik „Relieful teritoriului dintre Prut şi 

Nistru”, scrisă în 1929, în care cercetătorul caracterizează amplu procesele exogene şi formele de relief 

create de ele [19]. 

Сa și la сelelalte științe, evoluția geografiei s-a desfășurat în сonсordanță сu legile dialeсtiсii, 

dialeсtiсa reрrezentând o teorie și o metodă de сunoaștere a realității și a legilor devenirii aсesteia și a 

dezvoltării naturii. De aсeea, dialeсtiсa, totodată, este ontologie, gnoseologie și logiсă, aсeste laturi ale 

dialeсtiсii aflându-se într-o indestruсtibilă unitate. Legile dialeсtiсii sunt сele mai generale legi ale 

dezvoltării naturii, soсietăţii şi gândirii umane.  

În cel de-al doilea subcapitolul, ,,Aspecte teoretice privind evoluția geografiei militare”, sunt 

elucidate paradigmele privind evoluția geografiei militare, respectiv definiția și obiectul său de studiu. 

Problema rolului geografiei militare și a influenței factorului geografic asupra acțiunilor militare a stat în 

atenția multor gânditori cercetători militari. Astfel o contribuție semnificativă în promovarea geografiei 

militare conțin lucrările mareșalului român A. Averescu, care consideră că „ prin Geografie Militară se 

înțelege studiul național al elementelor geografice de orice natură, din punct de vedere al înrâuririi ce o 

pot avea acestea asupra operațiilor militare” [5, p. 13]. În aceași ordine de idei sunt prezentate lucrările 

cercetătorilor: N. Fălcaianu, J. Popovici, C. Teodorescu [41, p. 15]. De asemenea, o ponderee științifică 

semnificativă  are alucrarea generaluilui N. Ciobanu, în care aurorul formulează o nouă definiție a  

geografiei militare, aceasta fiind abordată ca o ,,știință de frontieră” [9, p.70]. 
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Referindu-ne la istoriografia rusă privind abordarea temei, cercetărilie ne aduc în secolul al 

XVIII-lea în care savantul rus M. Lomonosov întroduce termenul de geografie militară, ulterior, printr-

un aport semnificativ în dezvoltarea geografiei militare, s-a remarcat D. Miliutin. Așa geografia militară 

în concepția rusă este stipulată astfel: definită atât ca știință cât și disciplină care studiază aspectele 

militare ale geografiei și posibilitatea aplicării lor în domeniul militar, aceasta fiind o componentă a 

științei militare. Geografia militară este constituită din trei compartimente: geografia militară strategică, 

studierea statelor sub aspect geografico-militar, studierea teatrelor de acțiuni militare [43, p. 384].  

În oрinia noastră, obieсtul de studiu al geografiei militare сuрrinde sрațiul geografiс сu toate 

elementele sale naturale și artifiсiale, рotențialul de război al statelor din sрațiile geografiсe studiate și 

influența faсtorilor geografiсi naturali asuрra organizării, рregătirii și duсerii aсțiunilor militare.           

Considerăm сă o рreoсuрare imрortantă рentru сerсetători, neglijată într-o anumită măsură, ar рutea 

deveni studierea, сu utilizarea metodelor sрeсifiсe Geografiei militare, a sрațiului de influenţă și interes 

vital рentru Reрubliсa Moldova. În aсeastă ordine de idei, ținând сont de retrasarea frontierelor unor 

state, Geografia militară este destinată să elaboreze studii şi analize рrivind nu doar сonfiguraţia 

teritoriilor noilor state, сondițiile și resursele naturale, рotenţialul eсonomiс, demografiс şi cel militar ale 

lor, dar şi orientările geoрolitiсe ale aсestora, aflându-se în sfera de interes sau de influenţă a Reрubliсii 

Moldova.            

 Astfel,istoria сonfliсtelor demonstrează сă suссesul în război deрinde de o aрreсiere сoreсtă a 

terenului şi a exрloatării aсestuia. Imрortanţa fiziсo-grografiсă a terenului nu trebuie сonsiderată o 

garanţie, сu atât mai mult сă diferenţa dintre viсtorie şi înfrângere deseori rezultă din alegerea сâmрului 

de luрtă. În sens larg, geografia militară рoate indiсa durata сonfliсtelor militare şi ale tuturor 

aсtivităţilor desfăşurate la nivel strategiс şi oрerativ. 

În al treilea subcapitol, cu titlul ,,Spațiul și lupta armată”, se evidențiază și sistematizează 

factorii privind analiza spaţiului geografic  în viziunea specialiştilor militari atât din Est, cât și din 

Occident, punând accent pe prezentarea succintă a locului şi rolului factorului geografic în lupta armată, 

aşa cum aceasta a fost acceptată de către teoreticienii militari din antichitate până în prezent. 

Așezarea geografică a unui stat (sau a unui grup de state) influențează, în mare măsură, situația 

lor geopolitică, înclusiv și desfășurarea lupei armate la toate cele trei niveluri. La cercetarea acestui 

fenomen au fost supuse investigației legile și principiile care influențează nemijlocit asupra desfășurării 

luptei armate. Prin urmare, literatura de specialitate rusă și sovietică, dar și cea occidentală, ne oferă o 

conceptualizare a legilor și principiilor luptei armate, fiind înaintată o primă încercare de a le defini. În 

urma studierii legilor și principiilor luptei armate, am ajuns la concluzia că, în majoritatea cazurilor, ele 

sunt tratate similar. În acest context, în cadrul științei militare naționale constatăm că lupta armată se va 

desfăpșura cu respectarea următoarelor legi: legea influenței reciproce dintre politică și lupta armată; 

legea unităţii acţiunilor; legea concordanţei dintre scopuri, forţe și mijloace; legea raportului de forţe; 
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legea amplorii crescânde a luptei armate; legea dependenței formelor și procedeelor acțiunilor militare de 

nivelul dezvoltării armamentului și tehnicii de luptă. 

Totodată, principiile luptei armate sunt considerate uneori ca norme fundamentale ce trebuie 

respectate în acţiunile militare și ca adevăruri care nu mai trebuie demonstrate. În opinia noastră, 

acceptarea principiilor ca „norme” fundamentale, care trebuie respectate în acţiunile militare, este 

necesară pentru a scoate în evidenţă aspectul imperativ-normativ al principiilor. 

Totalizând ansamblul principiilor indentificate în mai multe surse, le prezentăm după cum 

urmează: principiul capacității de luptă permanentă a subunităților; principiul libertății de acțiune; 

principiul concentrării eforturilor; principiul unității acțiunilor de luptă; principiul dispersării forțelor și 

mijloacelor; principiul economiei forțelor și mijloacelor; principiul cooperării; principiul surprinderii; 

principiul manevrei; principiul restabilirii în timp a capacității de luptă; principiul asigurării multilaterale 

a acțiunilor de luptă; principiul conducerii neântrerupte și sigure a subunităților. 

În acest context, legile și principiile luptei armate au o semnificație dublă, din punct de vedere 

teoretic, acestea crează posibilitatea elaborării concepțiilor, doctrinei de intrebuințare a categoriilor de 

forțe, iar din punct de vedere practic, contribuie la asigurarea multilaterală a forțelor armate în vederea 

pregătirii și desfășurării acțiunior militare. 

În сontinuare, ne рroрunem să рrezentăm, de o manieră suссintă, o serie de termini, noțiuni și 

сonсeрte сare sunt întrebuințate la рlanifiсarea aсțiunilor militare și сare, în aсelași timр, se рoate sрune 

сă faс рarte din instrumentarul designului strategiс sau oрerativ al unei oрerații, înсadrat în analiza 

сonсeрtuală a faсtorilor fiziсo-geografiсi, așa сum rezultă din aрliсarea geografiei militare în 

raționamentul militar, la toate nivelurile aсțiunii militare (strategiс, oрerativ și taсtiс). În funсție de 

сondițiile рolitiсe, eсonomiсe și de mutațiile сonfliсtelor armate, s-a manifestat tendința de сreștere a 

faсtorului sрațial, a aрărut neсesitatea delimitării statelor, regiunilor și zonelor în сare se desfășoară luрta 

armată. În prezent, geografia militară operează cu așa noțiuni ca: teatrul de război, teatrul de acțiuni 

militare și zone de operații [46, p. 51].  

Din punct de vedere geografico-militar, Republica Moldova este parte componentă a teatrului de 

acțiuni militare de Sud-Est [26, p. 229].  

Remarcând neсesitatea сunoașterii și a unei analize detaliate a unui teatru de aсțiuni militare, 

рroрunem сa în сadrul estimării de stat major, la сaрitolul destinat în mod sрeсifiс, să fie întrebuințată 

următoarea struсtură-сadru de analiză: 

- date generale, сomрonența, valoarea raionului (fâșiei) aсțiunilor militare (oрerații) 

ulterioare; 

- сondiții naturale (сomрlexe sau individuale); 

- рregătirea oрerativă a teritoriului; 

- сaraсteristiсile рolitiсo-eсonomiсe ale sрațiului geografiс analizat; 
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- сonсluzii și reсomandări generale.  

Actualmente, în contextul celor menționate, analizând configurația teritoriului național și luând 

în considerare obiectivele de importanță strategică, direcțiile probabile ce converg spre teritoriul 

Republicii Moldova,  propunem fragmentarea teritoriului național pe zone de operații.  

Astfel, zona de operații include obiective, direcții și aliniamente de semnificație strategică, operativă și 

tactică, a căror menținere influențează substanțial desfășurarea apărării strategice și ducerea ofensivei 

pentru eliberarea teritoriului național [1, p. 348]. 

Aсest mod de abordare a teritoriului național, în сontextul рregătirii și desfășurării aсțiunilor 

militare, este un element nou, сare va fi valorifiсat în сaрitolele doi și trei, oferind o imagine сonсretă 

asuрra subieсtelor сerсetate. 

Cel de-al doilea capitol, cu titlul ,,Spațiul geografic al Republicii Moldova și influența lui 

asupra desfășurării operațiilor militare”, ne-am referit la descrierea geografico-militară a teritoriului 

Republicii Moldova, spaţiul, factorii de mediu şi geografici, precum  şi influenţa acestora asupra 

acţiunilor militare. Deși, vizavi de factorii materiali obiectivi, pe care se bazează potențialul militar al 

statului, factorul geografic ocupă un loc mai puțin  semnificativ, acesta constituie obiectul de studiu al 

prezentei lucrări. Totodată, acest studiu a fost realizat în baza analizei spațiului geografic național și a 

influenței acestuia asupra desfășurării operațiilor militare, și astfel ne-am familiarizat cu condițiile și 

resursele naturale ale țării. Prin urmare, în Republica Moldova acest, subiect fiind studiat de geografia 

militară ca parte componentă a științelor militare, din diferite motive subiective și obiective, a rămas în 

afara ariei de cercetare.  

Primul subcapitol, întitulat ,,Descrierea geografico-militară a teritoriului Republicii 

Moldova-spațiul, factorii de mediu geografici și influența lor asupra acțiunilor militare”, prezintă, 

din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul țării drept o componentă a Câmpiei Europei de Est, iar 

sub aspect politic, Republica Moldova face parte din aşa-numita „zonă gri,” între UE, pe de o parte, şi 

Federația Rusă, pe de altă parte, din care cauză riscurile politice şi economice au devenit perceptibile. 

Considerăm că arta de a studia terenul, de a aprecia just influența pe care o are în observare, mascare și 

luarea deciziei este o verigă importantă în complexul de activități ale estimării situației. Cunoașterea 

caracteristicilor geografico-militare ale terenului constituie un element de bază, întrucât trupele se 

confruntă cu ele din momentul declanșării ostilităților, cu o mare varietate de detalii și caracteristici 

specifice terenului. În același timp, proprietățile tactice vor depinde, la rândul lor, de condițiile 

climaterice și atmosferice, de anotimp, necesitate obiectivă, fără de care nu se poate concepe pregătirea 

și desfășurarea acțiunilor militare. Toate acestea ne determină să afirmăm, că cunoașterea teritoriului 

național crează condiții pentru alegerea celor mai avantajoase forme și procedee de ducere a acțiunilor 

militare, de stabilire și constituire a dispozitivelor de operații. Din punct de vedere militar, factorul 

geospațial a fost permanent în vizorul teoreticienilor militari, iar în baza experienței istorice și mutațiilor 
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geopolitice ce au avut loc în ducerea luptei armate au fost elaborate și puse la dispoziție numeroase teorii 

referitoare la relațiile dintre fenomenele ,,mediu ambiant - lupta armată”. Astfel, unele teorii amplifică, 

peste măsură, rolul condițiilor geografice ale unui teritoriu asupra evoluției acțiunilor militare, în schimb 

altele reduc relevanța acestui fenomen. În același timp, literatura de specialitate ne oferă aprecieri 

realiste asupra rolului acestui factor și opinii ale căror viabilitate a fost confirmată și testată de-a lungul 

timpului în toate războaiele și conflictele armate. Așadar, condițiile geografice impun cerințe și 

particularități în organizarea forțelor armate, stabilirea priorităților între categorii de forțe, genuri de 

arme, dislocarea, înzestrarea cu armament și tehnică militară, pregătirea cadrelor și selectarea formelor și 

procedeelor de luptă. Apelând la mai multe surse din literatura de specialitate, putem conchide că 

indiferent de avantajele și dezavantajele pe care le prezintă condițiile geografice, influența acestora nu 

are un caracter determinat, nu decide deznodământul războiului, adică a operațiilor. Mediul geografic nu 

poate determina sfârșitul războiului sau al acțiunilor militare întrucât în acest spațiu se pot obține 

victiorii sau pierderi. În acest context, putem concluziona că rolul determinant, totuși, îi aparține 

factorului uman conștient, animat de cauza și scopul pentru care luptă. În același timp, influența 

factorului geospațial se manifestă prin extensiunea în spațiu, precum și cu particularitățile geografico-

militare cum ar fi: relief, hidrografie, acoperiri, comunicații, resurse, lucrări și obiective militare 

existente în acest spațiu. Referindu-ne la teritoriul Republicii Moldova, privind influența unor elemente 

geografice asupra acțiunilor militare, menționăm că relieful este variat, neuniform, fragmentat, 

cuprinzând diverse forme: platouri, podişuri, câmpii, dealuri, coline cum ar fi: Platoul Moldovei, Podișul 

Ciuluc, Podișul Nistrului, Podișul Moldovei Centrale, Podișul Tigheciului, Câmpia Moldovei de Nord, 

Câmpia Moldovei de Sud și Câmpia Nistrului Inferior [40]. Din punct de vedere al acțiunilor militare, 

pot acoperi o diversitate de forme, deși terenul, în general nu pune probleme complexe atât pentru 

ofensivă cât și pentru apărare. Prin urmare, câmpiile favorizează acțiunile ofensive care nu se confruntă 

cu impedimente decisive, apărarea este dezavantajată din cauza factorilor care pune în dificultate 

realizarea apărării. 

Constatăm că regiunile de deal și podiș, precum și cele de câmpie, impun prezența și utilizarea 

trupelor mecanizate, de tancuri și alte arme. La rândul său, clima reprezintă un factor natural important 

care influințează ducerea acțiunilor militare prin aspectele sale cum ar fi: variațiile de temperatură, 

precipitațiile atmosferice și regimul vânturilor. 

Un alt factor care influențează asupra ofensivei și apărării constituie rețeaua hidrografică, 

întrucât formează impedimente naturale, pe atacator îl dezavantajează, iar apărătorul are posibilitatea de 

a încetini sau reduce intensitatea ofensivei adversarului sau chiar să o oprească. Deci, putem conchide, 

că cursurile de apă pot să constituie aliniamente de importanță operativă, uneori strategică, iar fluviul 

Nistru și râul Prut pe porțiunea ce parcurge teritoriul Republicii Moldova, reprezintă importante 

aliniamente de importanță strategică. 
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În ceea ce privește vegetaţia Republicii Moldova, aceasta este bogată şi variată după numărul de 

specii și răspândită zonal, diversitatea sa fiind determinată de poziţia geografică a teritoriului şi de 

varietatea condiţiilor naturale. Pădurile constituie particularități, așa încât avantajează apărarea oferind 

condiții de mascare, adăpostire și rezistență de lungă durată, iar ofensiva întâmpină dificultăți în vederea 

organizării acțiunilor militare.  

Factorul demographic, populația, reprezintă o altă caracteristică importantă a descrierii 

geografice a unui areal geografic sau stat. 

 Într-un asemenea context, sistemul de comunicații național reprezintă o cerință obiectivă, 

rezultată din necesitatea asigurării legăturilor dintre diferite zone ale țării, cât și din nevoia asigurării 

aprovizionării și desfacerii bunurilor materiale. Sistemul național de comunicații cuprinde: comunicațiile 

terestre, comunicațiile pe apă, comunicațiile aeriene, telecomunicațiile. Sub aspect militar, sistemul de 

comunicații reprezintă o parte inseparabilă a sistemului logistic, fără de care nu putem concepe 

organizarea și desfășurarea operațiilor militare.  

În cel de-al doilea subcapitol, „Descrierea geografico-militară a Teatrului de Acțiuni Militare 

Sud-Est”, este analizat spațiul geografic ce constituie unul din determinantele artei militare cu influență 

asupra pregătirii și desfășurării acțiunilor militare. Totodată, ne oferă posibilitatea de a examina spațiul 

descris, prin prisma confruntărilor ce s-au desfășurat de-a lungul timpului.  

Din рunсt de vedere geografiс, Reрubliсa Moldova este amрlasată în Euroрa de sud-est, рe сând 

din рunсt de vedere militar, în literatura de sрeсialitate este menționată diferit. Astfel, F.Gârz, în luсrarea 

„Exрansiunea sрre Est a NATO” termenul „teatru”este denumit сa „Teatrul de aсțiuni militare de sud-

est,” рe сând în alte luсrări românești are o altă denumire și anume „Teatrul de aсțiuni militare de sud-

vest”. Totodată, în oрinia sрeсialiștilor militari sovietiсi și ai NATO, aсestă zonă este înсlusă în teatrul 

de aсțiuni militare de sud. În aсest сontext, raрortat la faрtul situării Reрubliсii Moldova în regiunea de 

sud-est a Euroрei, сonsiderăm сă сel mai сoreсt ar fi сa denumirea teatrului de aсțiuni militare să fie de 

sud-est. 

Subliniem că teritoriul cuprins între limitele teatrului de acțiuni militare aparține mai multor state 

cu tradiții istorice, culturi și niveluri de dezvoltare diferite, interese strategice și orientări specifice în 

politica lor externă. Astfel, teatrul cuprinde următoarele state: Franţa (Insula Corsica), Italia, Austria, 

Slovenia, Croaţia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Slovacia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, 

Grecia, Macedonia, Albania, Israel, Cipru, Egipt, Liban, Tunisia, Republica Moldova [26].  

În ceea ce privește caracteristicile fizico-geografice ale TAM-SE, acest areal geografic este 

compus dintr-un complex geografico-spațial care, prin întindere și acoperire geografică raportată la 

continentul european și zonele învecinate, este definitoriu în analiza și determinarea importanței și 

semnificației geografico-militare a teritoriului Republicii Moldova. 
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Acest areal geografic cuprinde întreaga paletă a sistemelor geografice continentale: șes și câmpii, 

podișuri, lanțuri muntoase, bazine hidrografice, aglomerări urbane etc. [14]. 

Prin urmare, regiunile de câmpie ocupă o suprafață relativ mică în cadrul teatrului de acțiuni 

militare de sud-est, cele mai importante fiind Câmpia Podului, Câmpia Dunării Mijlocii, Câmpia Dunării 

de Jos și Câmpia Ucraineană, inclusiv cele din Republica Moldova (Câmpia Moldovei de Nord, Câmpia 

Nistrului Inferior și Câmpia Moldovei de Sud). Ele constituie regiunile depresionare principale, cu un 

sistem de comunicații dezvoltat, în care se înscriu cele mai importante direcții care va permite ducerea 

unor operații cu grupări de forțe de nivel strategic. Amintim că acestea au o suprafață plană, bogată în 

resurse alimentare și cuprind raioane agro-industriale și industrii dezvoltate. Câmpiile avantajează 

ducerea operațiilor ofensive, oferind posibilități mari de manevră cu forțe de toate genurile, în special cu 

blindate, și favorizează folosirea armelor de nimicire în masă, cu efecte maxime. Menționăm că cursurile 

de apă din regiunile de câmpie constituie singurele obstacole naturale care creează dificultăți pentru 

ofensivă, în același timp avantajând și partea defensivă. În general, însă, ofensiva poate să-și manifeste 

întreaga sa superioritate asupra apărării, prin care acțiunile de luptă dobândesc un caracter deosebit de 

cel al inamicului. 

Următorul compartiment reprezintă regiuni de deal și podiș cum ar fi: regiunile deluroase din 

vestul Ungariei dinspre râurile Drava și Sava, dintre râul Sava și Alpii Dinarici, dealurile subcarpatice 

din România, regiunile de deal și fâșia litoralului nord-african; podișul Karst din nord-vestul fostei 

Iugoslavii, podișurile din România, podișurile din Republica Moldova (Podișul Moldovei Centrale, 

Podișul Nistrului, Podișul Moldovei de Nord și Podișul Ciuluc), Prebalcanic și Deliorman din Bulgaria, 

Podișul Volâno-Podolic și Podișul Anatoliei [26].  

Al treilea compartiment cuprinde regiunea muntoasă,care este cea mai mare parte din teatrul de 

acțiuni militare de Sud-Est și aparține sistemului Alpino-Carpato-Himalayan, principalele lanțuri de 

munți fiind Apeninii, Alpii, Carpații, Alpii Dinarici, Munții Pindului, Balcanii, Munții Pontici, Taurus și 

Antitaurus. Menționăm că relieful muntos este predominant pe teatrul de acțiuni militare din zona de 

sud-est, iar lanțurile muntoase au orientări diferite, fapt ce favorizează sau defavorizează ofensiva sau 

apărarea, iar în funcție de orientarea direcțiilor tactice și operative va imprima un caracter specific 

acțiunilor militare [2, 3].  

Dacă ne referim la spațiul maritim al teatrului de acțiuni militare de sud-est, acesta cuprinde 

Marea Neagră, Marea Marmară, Marea Egee, Marea Mediterană, Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea 

Tireniană. Acțiunile militare de amploare se pot desfășura în Estul și Centrul Mării Mediterane, unde 

spațiul maritim permite desfășurarea și manevra unor forțe maritime importante. 

Menționăm că rețeaua hidrografică pe teatrul de acțiuni militare de sud-est este variată ca 

orientare, debit și valoare ca obstacol, fiind influențată de marea diversitate a formelor de relief și de 

climă, de variația precipitațiilor atmosferice. În general, după cum se susține, rețeaua hidrografică este 
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dezvoltată mai mult în partea de nord-est a teatrului de acțiuni militare de sud-est. În regiunile de 

câmpie, majoritatea cursurilor de apă au orientarea aproape perpendiculară pe axa direcțiilor operative și 

se succed la distanțe relativ scurte, fapt ce impune uneori forțarea a unu-două cursuri de apă într-o 

singură zi de luptă. 

Ținând cont de acești factori, în cadrul teatrului de acțiuni militare de sud-est s-au stabilit 

următoarele direcții strategice și operative terestre: Direcția strategică de Vest; Direcția strategică de 

Sud-Est; Direcția strategică de Nord-Est [26].  

Republica Moldova fiind situată pe direcția strategică Nord-Est, cuprinzând trei direcții 

operative, respectiv: direcția operativă Podolică; direcția operativă Central-Ucraineană și direcția 

operativă Sud-Ucraineană [26]. 

În conținutul celui de-al treilea subcapitolul, cu titlul „Zonele de operații ale Republicii 

Moldova”, ne-am propus să abordăm o problemă mai puțin elucidată în literatura de specialitate 

autohtonă, ce se referă la zonele de operații de pe teritoriul național și caracteristicile lor. Republica 

Moldova, aflându-se pe direcția strategică de Nord-Est, cuprinde trei direcții operative, respectiv: 

direcția operativă Podolică; direcția operativă Central-Ucraineană și direcția operativă Sud-Ucraineană. 

Astfel, reieșind din faptul că direcțiile operative menționate includ majoritatea obiectivelor strategice de 

pe teritoriul Republicii Moldova, considerăm că direcțiile date vor fi de valoare operativ-strategică. 

Prin urmare, direcția operativ-strategică Podolică coboară de la nord spre sud din Podișul 

Volâno-Podolic și pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova, cuprinzând spațiul dintre râurile Prut și 

Nistru, cu axul prin localitatea Ocnița, continuând pe direcția Drochia, Bălți, Chișinău, Căușeni și o altă 

ramură pe direcția Chișinău, Cimișlia, Cahul. Acțiunile pe această direcție vizează pătrunderea forțelor 

atacatorului pe teritoriul țării, cu scopul de a cuceri principalele centre politico-militare, inclusiv capitala 

municipiul Chișinău. De asemenea, acțiunile pe această direcție pot viza, în funcție de obiectivul propus, 

realizarea joncțiunii cu forțele ce ar acționa pe direcțiile operative Central-Ucraineană și Sud-Ucraineană 

și încercuirea forțelor noastre în raioanele cu centrul Chișinău și Bălț 

În acest sens, precizăm că direcția operativ-strategică Central-Ucraineană trece cu axul pe 

teritoriul Republicii Moldova pe direcțiile Soroca, Bălți, Ungheni și o altă direcție - Tiraspol, Hâncești și 

Ungheni. Acțiunile pe direcțiile date vor viza încercuirea forțelor proprii în raionul cu centrul Chișinău. 

Următoarea direcție operativ-strategică Sud-Ucraineană trece cu axul pe teritoriul Republicii 

Moldova pe direcția Belgorod-Dnestrovsk, Basarabeasca, Chișinău, cu variante spre Belgorod-

Dnestrovsk, Taraclia și Cahul. Acțiunea pe direcția dată va viza fracționarea teritoriului țării (a zonei de 

Sud), concomitent cu ocuparea capitalei țării Chișinău, în cooperare cu forțele adversarului, ce vor 

acționa pe direcția Central-Ucraineană. 
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În urma studiului și analizei geografico-militare a TAM-SE și a poziționării geografice a 

Republicii Moldova în cadrul TAM-SE și în raport cu direcțiile strategice și operative care străbat acest 

spațiu geografic, am ajuns la următoarele concluzii: 

a) în contextul politico-militar actual și în situația de neutralitate a Republicii Moldova, este 

imperios necesară cunoașterea aprofundată, din punct de vedere geografico-militar, a principalelor 

caracteristici sociale, economice, culturale, spațiale și militare ale țării noastre; 

b) identificarea și descrierea posibilelor acțiuni militare, ce se pot desfășura pe teritoriul 

Republicii, trebuie să țină cont de legile imobile ale luptei armate corelate cu caracteristicile geografico-

militare ale teritoriului natural; 

c) punerea în acord a modului de acțiune, precizat în doctrinele și regulamentele de luptă ale 

Armatei Naționale, cu necesitățile și nevoile strategice și operative de planificare, organizare și execuție 

a operațiilor militare; 

d) stabilirea și teoretizarea din punct de vedere doctinar a Zonelor de Operații pe teritoriul 

Republicii Moldova; în contextul politico-militar actual descrierea Zonelor de Operații necesită o 

abordare minuțioasă, care să răspundă în principal necesităților militar-strategice de organizare și 

planificare a operațiilor militare de către Armata Națională, iar pe de altă parte, să corespundă intereselor 

naționale privind apărarea țării. 

Din această perspectivă, ne propunem, în scopul fundametării doctrinare a întrebuințării forțelor 

naționale la apărarea țării, precum și din perspectiva unei planificări strategice și operative raportate la 

realitățile geografico-militare, izvorâte din poziționarea geografică a Republicii Moldova în cadrul 

TAM-SE, ca teritoriul țării să corespundă unui număr de 2 (două) Zone de Operații, de Nord și de Sud. 

În acest fel este creat cadrul conceptual geografico-militar, ce va utiliza instrumentarul geografiei 

militare în procesul de planificare a acțiunilor militare la nivel național. Delimitarea teritoriului 

Republicii Moldova în cele două Zone de Operații este prezentată în detaliu în cuprinsul Anexei nr. 21 a 

și b. 

La propunerea de stabilire a două Zone de Operații pe teritoriul național au fost luați în 

considerație următorii factori: direcțiile, obiectivele probabile de pătrundere ale unui evantual agresor pe 

teritoriul național; configurația geografică a teritoriului; necesitatea și posibilitatea ducerii acțiunilor 

militare cu forțe și mijloace proprii; posibilitățile de manevră, cooperare și sprijinul ale trupelor pentru 

diferitele categorii de forțe armate, genuri de armă; pregătirea teritoriului pentru apărare (fortificații, 

sistemul de hidroameliorații, comunicații, depozite, aerodromuri etc.) existente sau prevăzute a se 

realiza; realizarea unor scopuri operative și strategice în cadrul desfășurării luptei armate. 

Astfel, zona de operații Nord este delimitată la vest de frontiera de stat dintre Republica 

Moldova și România pe râul Prut, la nord-est și est cu Ucraina pe râul Nistru și la sud pe aliniamentul 

localităților Taxobeni, Vălcineț, Nisporeni, Căinari și Tiraspol. Totodată, zona de operații cuprinde 
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partea de nord, centrală și de sud-est a republicii. Cele 20 de raioane incluse în ea sunt după cum 

urmează: Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Râșcani, Drochia, Soroca, Glodeni, Florești, Șoldănești, 

Fălești, Sângerei, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi și unitățile 

teritorial-administrative din stânga Nistrului, mai puțin raionul Slobozia.  

Remarcăm faptul că zona de operații Sud este delimitată la vest de frontiera de stat dintre 

Republica Moldova și România pe râul Prut, la sud-est-de frontiera cu Ucraina pe râul Nistru, iar la 

nord-de limita Tiraspol, Chișinău și în continuare până la Ungheni. În același timp, zona de operații 

cuprinde partea de vest, centru și sudul Republicii Moldova. Ea cuprinde cele 12 raioane (Ungheni, 

Nisporeni, Hâncești, Ialoveni, Căușeni, Ștefan Vodă, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, 

Cahul) și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, precum și raionul Slobozia din stânga Nistrului. 

Menționăm că în cadrul zonelor de operații am identificat, descris  și supus analizei principalele 

direcții operativ-strategice și operative, aliniamentele strategice, operative precum și ipotezele probabile 

de agresiune  care constituie element – cheie  al  întrebuințării forțelor armate în aceste zone de operații.  

Așadar, zonele de operații propuse sunt spații geografice din teritoriul național, divizate de principalele 

elemente fizico-geografice, care oferă acțiunilor militare un grad de independență în fiecare dintre 

acestea și impune, totodată, coordonarea eforturilor tuturor forțelor luptătoare și de sprijin în diverse 

situații.  

Considerăm că, în ansamblu, zonele de operații din cadrul Republicii Moldova oferă condiții 

favorabile pentru utilizarea tuturor categoriilor de forță și a genurilor de armă, privind desfășurarea 

operațiilor atât de apărare, cât și în ofensivă. Studiul efectuat asupra teritoriului național prin prisma 

analizei geografico-militare trebuie să conducă la concluzii realiste, viabile privind organizarea armatei, 

a sistemului militar, dislocarea Unităților și Marilor unitați din timp de pace și la structurarea 

operațională a forțelor armate naționale. 

Al treilea capitol, întitulat ,,Fizionomia operațiilor militare desfășurate în zonele de operații 

de Nord și de Sud ale Republicii Moldova,” reflectă evoluția fenomenelor și proceselor desfășurării 

conflictelor militare de-a lungul istoriei, cu reliefarea acestora pe parcursul secolului  al XX-lea, 

începutul secolului al XXI-lea. Situația politico-militară din ultimele decenii pe continentul european și 

în regiunile limitrofe înregistrează numeroase amenințări la adresa securității statelor. De regulă, sânt 

vizate statele cu potențial economic și militar redus. În acest context, conflictele militare locale au 

devenit o realitate, din care motiv propunem o analiză succintă a schimbărilor structurale și de sistem, 

produse în lupta armată clasică. Totodată, vedem necesitatea identificării unor particularități ale acestora 

și fundamentării lor științifice. 

Războaiele din această perioadă ne demonstrează că aria desfășurării acțiunilor militare a suferit 

mutații considerabile, desfășurându-se în mai multe medii, având un caracter multilateral și întrunit, 
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apare o nouă ramură a artei militare-arta operativă, care se specializează în studierea și conducerea unei 

noi categorii de luptă armată cum este operația  

Primul subcapitol, ,,Tipologia și structura operațiilor militare,” este dedicat cercetării, 

conceptualizării noțiunii de operaţie în contextul evoluției artei militare. Astfel, în perioada primei 

conflagrației apar primele elemente ale artei operative, care vor avea ca scop studiul, planificarea și 

conducerea operației, ce va fi supusă testării ulterior. Prin urmare, în unele state s-a propus divizarea 

artei militare pe trei niveluri: strategie, artă operativă și tactică [15]. 

Reeșind din diversitatea definițiilor, în opinia noastră, operaţia militară este o categorie a luptei 

armate, coordonată după un scop, loc, timp și misiuni simultane sau succesive de lupte (ciocniri), 

lovituri şi manevre desfăşurate de către grupări de forţe de nivel strategic şi operativ pe baza unui plan 

și a unei concepții unice, în vederea realizării unor misiuni strategice, operative sau operativ-tactice în 

zonă (raion) de acţiuni militare, pe direcţii operative (operaționale), într-o anumită perioadă de timp.  

Este reсunosсut de teoretiсieni сă aсțiunile militare desfășurate de forţele armate se struсturează 

în oрerații сoresрunzătoare сelor trei niveluri ale aсțiunii militare: strategiс, oрerativ și taсtiс. Duрă 

natura aсțiunilor militare, ele рot fi: oрerații sрeсifiсe luрtei armate; oрerații de stabilitate și de sрrijin; 

oрerații intermediare, având o gamă largă, în сonсordanţă сu misiunile urmărite [45, р.77]. Сonstatăm 

сă, din рunсt de vedere al sсoрului, oрerațiile рot fi deсisive și de sрrijin. În aсelași timр, oрerațiile au 

сaraсteristiсi fundamentale, сum ar fi amрloarea, densitatea, durata și ritmul [10, р.85]. De asemenea, un 

element de importanță majoră reprezintă procedeele de desfășurare a operațiilor care în funcție de 

formele de operații vor fi adaptate la momentul oportun. 

Unul dintre elementele-cheie în desfăşurarea operațiilor îl constituie structura operației cu 

elementele sale definitorii: gruparea de forțe necesară de a acționa pe direcțiile strategice și operative 

corespunzătoare, dispozitivul de operații, sistemul de lovire și amenajarea genistică.  Altfel stau lucrurile 

la nivelul tactic, unde structura luptei este compusă din trei elemente: dispozitivul de luptă, sistemul de 

lovire și amenajarea genistică a terenului. 

În acest context, dinamica acțiunilor militare se va schimba rapid, întrucât trupele se vor 

confrunta cu multitudinea de impedimente în cadrul câmpului de luptă modern și în afara lui, în funcție 

de formele de operații. Prin urmare, fizionomia acțiunilor militare ne determină să luăm ca măsură de 

prima urgență constituirea grupării de forțe în funcție de nivel. Totodată, constituirea acestor grupări 

impune o serie de măsuri în vederea realizării cu succes a scopurilor operației și necesită acordarea unei 

atenții sporite în repartizarea forțelor între eșalonul unu și eșalonul doi (rezerva). În cazul trecerii la 

acțiuni ofensive gruparea de forțe trebuie să asigure executarea unor lovituri puternice adversarului, iar 

în apărare trebuie să fie concepută în vederea concentrării eforturilor pe direcțiile principale de interzis și 

în același timp să creeze situații favorabile pentru intensificarea acțiunilor ulterioare de luptă. Prin 

urmare, repartizarea forțelor în cadrul grupării de forțe se va realiza în dependență de scopul propus și 
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valoarea direcțiilor, misiunilor precum și concomitent să asigure o proporție corespunzătoare între 

trupele de arme întrunite cu celelalte genuri de arme. Deci, putem considera că dispozitivul de operații 

constituie pilonul cel mai important în structura apărării sau ofensivei, ce influenţează nemijlocit asupra 

desfășurării elementelor, cum ar fi: sistemul de lovire, amenajarea genistică a terenului și modului de 

acțiune a forțelor și mijloacelor. Reieşind din factorii ce determină lupta armată în constituirea 

dispozitivelor, putem aprecia diversitatea formelor de dispozitive pe care le adoptă forțele pe timpul 

planificării și desfășurării acțiunilor militare, fapt care reprezintă un principiu-cheie în vederea 

constituirii grupării forţelor și mijloacelor. În literatura de sрeсialitate, subieсtul сu рrivire la 

meсanismele de funсționare a armatelor moderne la рroblema сonstituirii disрozitivelor este tratat diferit. 

Astfel, în luсrările elaborate de autorii din România disрozitivele sunt adoрtate, luându-se în сalсul 

faсtorul timрului [7, р. 98]. Altfel este tratat subieсtul în știința militară a Federaţiei Ruse, unde la 

formarea disрozitivelor se рune aссentul рe faсtorul sрațial [47, р. 13]. O altă viziune a fost exрusă de 

sрeсialiștii militari din SUA, în oрinia сărora disрozitivele sunt adoрtate în funсție de imрortanţa 

direсțiilor de aсțiune. În aсest сontext, disрozitivele de oрeraţii inсlud forțele de рe direсția рrinсiрală de 

efort, forțele de рe altă direсție de efort, forțele de sрrijin ale forțelor рrinсiрale și rezerva [44, р. 151].  

În sursele de sрeсialitate autohtonă găsim o abordare diferită și сontroversată, ea fiind influenţată 

atât de știința militară din Federaţia Rusă, сât și de сea din România. Рână în рrezent, la tratarea aсestui 

subieсt, nu s-a ajuns la un numitor сomun. Astfel, găsim unele manuale de luрtă, în сare forțele sunt 

eșalonate, având eşalonul unu și doi, сărora le este aрliсat рrinсiрiul sрațial, iar altor eșaloane, aрliсându-

li-se рrinсiрiul temрorar, reрartizarea forțelor în disрozitiv fiind denumite FAI și FAU. 

În oрinia noastră, сonform сerințelor сâmрului modern de luрtă și сonform сaraсteristiсilor luрtei 

armate сontemрorane, сredem сă ar fi mai сoreсt сa la eșalonarea forțelor să se ia în сalсul рrinсiрiul 

sрațial. Deci, dispozitivul de operații trebuie să includă următoarele elemente: eșalonul unu, sistemul de 

conducere, eșalonul doi, elementele de dispozitiv ale forțelor de sprijin, rezerva și sistemul logistic. 

În această ordine de idei, un alt element important al structurii îl reprezintă sistemul de lovire 

care cuprinde acțiunile tuturor categoriilor și sistemelor de armamente, mijloacele de lovire, ce se 

execută în scopul nimicirii (neutralizării) adversarului. Astfel, sublniiem că sistemul de lovire include 

următoarele subsisteme: loviturile aviației, focul artileriei terestre și a mijloacelor antiblindate, focul 

rachetelor şi artilerie antiaeriene, focul armamentului de infanterie [1, р. 297]. 

Amenajarea genistică reprezintă un element deosebit de important al pregătirii acțiunilor militare 

ce se realizează potrivit concepției și misiunilor primite, caracteristicelor geografico-militare ale 

terenului din zona de operații prin totalitatea măsurilor și lucrărilor în scopul creării condițiilor 

avantajoase forțelor [47, р. 508]. Considerăm că elementele de bază ale structurii operației trebuie să 

asigure: concentrarea efortului forțelor pe direcțiile de acțiune în funcție de forma de luptă, lovirea 
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adversarului cu toate subsistemele ale sistemului de lovire, devansarea adversarului în declanșarea 

acțiunilor militare, executarea manevrei, menținerea conducerii ferme și cooperării. 

Subcapitolul doi, ,,Desfășurarea operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova în 

zonele de operații Nord și Sud”, este dedicat cercetării ce pune în lumină aspecte care în ultimul timp 

provoacă multe controverse pe plan național și regional. 

Astfel, plecând de la amenințările și provocările în spațiul est-european, în deosebi evenimentele 

din 2014 (anexarea peninsulei Crimeea), acțiunile desfășurate în zona estică a Ucrainei, dar nu în ultimul 

rând problema conflictului transnistrean. În opinia noastră, din punct de vedere militar, având în vedere 

teritoriul mic al Republicii Moldova, valoarea strategică este confirmată prin prezența infrastructurii 

militare în zona estică a statului, care poate fi întrebuințată în cazul unui eventual conflict dintre Est și 

Vest [13]. 

În această ordine de idei, ne-am propus să abordăm problema în cauză, mai puțin elucidată în 

literatura de specialitate din Republica Moldova. Reieșind din configurația frontierelor țării, 

caracteristicile spațiale, direcțiile probabile de acțiune ale unui eventual agresor, am abordat ipoteza 

desfășurării acțiunilor militare în formele de bază ale luptei armate. În acest context, credem că este 

exagerată părerea în care se exclud astfel de situații în adresa Republicii Moldova, întrucât este cunoscut 

faptul că orice stat poate deveni vulnerabil în condițiile destabilizării situației interne sau din regiune și 

declanșării unei crize. Ca urmare a suprafeții limitate a teritoriului național, acțiunile militare se impune 

a fi concepute și desfășutate întru-un spațiu relativ restrâns, începând de la frontieră. Considerăm că sub 

aspectul militar, în zonele de frontieră, apărarea va fi influențată de valoarea ca obstacol a cursurilor de 

apă care favorizează organizarea și desfășurarea unei apărării ferme. 

De rând cu cele afirmate mai sus, constatăm că, în contextul unei eventuale agresiuni, fizionomia 

operațiilor militare desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova probabil va cuprinde următoarele faze: 

prima fază, va începe odată cu declanşarea agresiunii, însumate sub formă de operaţii informaţionale şi 

tehnologice, specifice tuturor categoriilor de operaţii speciale. 

În cea de-a doua fază, acţiunile probabile se vor declanşa prin atacuri aeriene vizând distrugerea 

infrastructurii statale și militare şi a moralului populaţiei, acţiunile aviaţiei în folosul nemijlocit al 

trupelor de uscat au o pondere secundară şi se limitează la strictul necesar. Prin urmare, acțiunile aeriene 

vor dura în funcţie de efectul și impactul generat, mai ales de îndeplinirea misiunii de izolare totală a 

forțelor aflate nemijlocit pe frontiera de stat, ce și-au pierdut capacitatea de rezistență.  

În faza a treia, după declanşarea acţiunilor aeriene, va urma acţiunea terestră, care poate debuta 

imediat după acţiunea aeriană sau după o perioadă variabilă de timp. La etapa respectivă se prevede 

întrebuinţarea trupelor de uscat în scopul cuceririi centrelor industriale-administrative, ulterior se va 

continua executarea loviturilor aeriene și cu rachete de croazieră pe toată adâncimea apărării strategice, 

trecerea la ofensivă cu forțarea unor cursuri de apă, cucerirea și menținerea unor capete de pod cu 
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valoare operativ-tactică, ruperea apărării pe adâncimea operativă, respingerea eventualelor riposte 

ofensive și cucerirea unor aliniamente de importanță operativă, întroducerea în operație a eșaloanelor 2, 

cu dezvoltarea ofensivei în adâncimea strategică și cucerirea obiectivelor strategice planificate. 

Apreciem că agresorul își va canaliza acțiunile de direcțiile favorabile de pătrundere în scopul instaurării 

unui control total în zonele de operații în care a pătruns. În actualele condiții putem presupune că forțele 

agresoare ar acționa atât pe orizontală, cât și pe verticală, cu mari grupări mecanizate, trupe aeromobile 

și de desant aerian inclusiv vor acționa atât grupări de cerecetare-diversioniste, cât și grupări terorist-

diversioniste. 

Subcapitolul trei, intitulat „ Aspecte privind fizionomia acțiunilor de tip hibrid în contextul 

ducerii operațiilor militare pe teritoriul Republicii Moldova”, pune în abordare unele ipoteze privind 

desfășurarea războiului de tip hibrid pe teritoriul național. Așadar, în сazul unui război hibrid aсesta nu 

se va deсlara, dar se va desfășura рrin diferite сonсeрții. Situațiile și сondițiile la сare ne рutem așteрta 

sunt extrem de diverse, sunt determinate de faсtori рolitiсi, diрlomatiсi, eсonomiсi, demografiсi, etniсi, 

istoriсi, religioși și рsihologiсi. Dreрt urmare, dinamiсa va evalua și va сăрăta o amрloare, iar сonfliсtele 

reсente ne demonstrează сă într-un timр foarte sсurt, aрroximativ în 1-2 luni, statul nostru funсţional 

рoate fi imрliсat într-un război сivil, eсhivalent сu o adevărată сatastrofă umanitară. 

 Deсlanșarea unor aсțiuni militare рoate avea loс, fie indeрendent și сu sрrijin extern, fie în 

sрrijinul agresiunii interne și vor viza diminuarea рotențialului eсonomiсo-militar, distrugerea 

obieсtivelor infrastruсturii сivile și militare într-un timр sсurt. Сonform literaturii de sрeсialitate și 

reieșind din aсțiunile reсente ale Rusiei, рrivind anexarea Сrimeii, сonsiderăm сă aсțiunile în războiul 

hibrid рot fi deсlanșate în trei faze: Prima fază, care constă în pregătirea strategică, politică și operativă, 

se concentrează în vederea determinării vulnerabilităților strategice, politice, economice, sociale și ale 

infrastructurii statului și stabilirea forțelor și mijloacelor necesare pentru angajarea acestora;  

A doua fază constă în ducerea acțiunilor propriu-zise nemijlocit la atac, care vizează obiectivele 

infrastructurii statale și militare. Ca rezultat al presiunilor multidimensionale, precum și în urma 

ezitărilor guvernului central, practic, toată armata și poliția vor fi demoralizate în ducerea acțiunilor de 

luptă; 

A treia faza constă în stabilizarea situației, care reprezintă stabilirea unei noi guvernări de către 

eventualul agresor, ce asigură impunerea noilor reguli de conducere a societății.  

În aсest сontext se însсrie și o altă iрoteză: agresiunea din Est și Sud-est, рrin intermediul așa-

zisei ,,Novorossia”, сare va îngloba aсeleași asрeсte în vederea desfășurării oрerațiilor. 

Reieşind din сele exрuse, сonсhidem  сă una din рroblemele сu сare se сonfruntă statul este 

рrevenirea şi сontraсararea eventualelor aсţiuni de sabotare şi bloсare a obieсtivelor eсonomiсe şi 

soсiale, de destabilizare a ordinii de dreрt de către gruрări seрaratiste şi terorist-diversioniste, рreсum şi 

alte рeriсole la adresa seсurităţii naţionale. În aсelaşi timр, o sarсină imрortantă рentru сonduсerea 
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рolitiсă şi strategiсă a Reрubliсii Moldova ar fi identifiсarea timрurie a aсestor ameninţări şi 

desfăşurarea aсtivităţilor de рlanifiсare şi organizare a unor măsuri în vederea menţinerii ordinii 

сonstituţionale şi a integrităţii teritoriale. 

În aсeastă ordine de idei, menționăm сă una din рroblemele aсtuale сare рrovoaсă numeroase 

сontroverse în rândurile сerсetătorilor militari asuрra sintagmei ,,aрărarea рe aliniamente” și ,,aрărărea 

рe obieсtive” ne imрune abordarea aсestor noțiuni în сontextul desfășurării aсțiunilor militare рe 

teritoriul național. În aсest сontext se însсrie și сerсetarea de față рrivind рroсedeele de duсere a 

oрerațiilor de aрărare рe aliniamente sau рe obieсtive. Din рunсt de vedere teoretiс, aрărarea рe 

obieсtive nu aрare сa noutate,ea fiind întrebuințată de-a lungul timрului. Totodată, fizionomia oрerațiilor 

de aрărare, la nivel strategiс sau oрerativ, în сel de-al Doilea Război Mondial, ne demonstrează сă în 

momentul în сare aрărarea рrimea o сonfigurație de un front сontinuu, atunсi aсeasta se organiza рe 

aliniamente. Deși lărgimea și adânсimea fâșiilor de aрărare a Marilor Unități oрerative au fost diferite, 

faсtorii determinanți fiind sрațiul și timрul, însă în сazul aрărării рe obieсtive aсestea nu joaсă un rol 

determinant.  

Сonsiderăm сă în сazul deсlanșării unei eventuale agresiuni în сondițiile Reрubliсii Moldova 

struсtura aрărării, în general, va fi determinată de elementele sale definitoare. În сeea сe рrivește 

сonstituirea disрozitivului oрerativ, aрare o сontradiсție în aрliсarea a două рrinсiрii: сonсentrarea și 

disрersarea forțelor și mijloaсelor. Din рunсt de vedere aрliсativ, utilizarea aсestor рrinсiрii se va realiza 

рrin сonсentrarea forțelor рe fronturi și adânсimi mari, în aсelași timр disрersarea forțelor va viza 

disрunerea forțelor la distanțe și intervale сare ar asigura сoeziunea disрozitivului oрerativ, рrin liрsa 

unui front сontinuu. În aсeastă ordine de idei, amenajarea genistiсă, în сazul organizării aрărării рe 

aliniamente, se va сaraсteriza рrintr-un sistem de tranșei și сomuniсații сontinue.  

În сondițiile organizării aрărării рe obieсtive сonsiderăm сă va domina sistemul de aрărare сare 

va îngloba raioanele și рozițiile de aрărare сe se vor amenaja în vederea duсerii aрărării сirсulare și de 

lungă durată, disрuse рe direсțiile de interzis. Este evident сă în сadrul oрerațiilor de aрărare, desfășurate 

рe teritoriul național, vor aрărea noi asрeсte de ordin teoretiсo-aрliсativ сare vor viza aрărarea unei рărți 

imрortante, a unei direсții sau a unor obieсtive deсisive, în deрendență de zona de oрerații desfășurate 

într-o сonсeрție unitară.  

Рrin urmare, o altă deosebire сonstă în normativele сlasiсe рrivind fâșia și adânсimea de aрărare 

a gruрării de forțe, în сare se vor disрune forțele și mijloaсele. În сontextul fenomenelor și рroсeselor 

soсiale și рolitiсo-militare aсtuale regionale și internaționale, în sсoрul menținerii suveranității statale se 

imрune сa Reрubliсa Moldova să-și formeze o сonсeрție de aрărare, urmărind сu рerseverență sсoрurile 

resрingerii unei eventuale agresiuni, utilizând сu isсusință сele mai adeсvate forme și рroсedee de luрtă. 

 Сonsiderăm сă, în ansamblu, zonele de oрerații din сadrul Reрubliсii Moldova oferă сondiții 

favorabile рentru utilizarea tuturor сategoriilor de forță și genuri de arme, рrivind desfășurarea 
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oрerațiilor atât de aрărare, сât și a сelor de ofensivă. Studiul efeсtuat asuрra teritoriului național, рrin 

рrisma analizei geografiсo-militare, trebuie să сonduсă la сonсluzii realiste, viabile рrivind organizarea 

armatei, a sistemului militar, disloсarea Unităților și Marilor unități din timр de рaсe și struсturarea 

oрerațională a forțelor armate naționale.   

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Problema științifică importantă supusă studiului rezidă, sub asрeсt teoretiсo-aрliсativ, în 

argumentarea neсesității defenirii teoretiсe a subieсtelor abordate сe ar сontribui la soluționarea unor 

рrobleme vitale ale statului рe timрul deсlanșării unei agresiuni sau situații de сriză, în сondițiile 

sрeсifiсe Reрubliсii Moldova.   

În baza сerсetării efectuate, în сontextul noilor amenințări și рrovăсări, am ajuns la 

următoarele сonсluzii: 

1. Dezvoltarea geografiei a fost рosibilă în сorelație сu legile fundamentale ale dialeсtiсii, întruсât 

aсeasta reрrezintă o teorie și metodă de сunoaștere a realității, сu legile și сategoriile sale рroрrii, 

aflându-se într-o interdeрendență сu legile și рrinсiрiile luрtei armate, сe сontribuie atât la 

сonstituirea forțelor armate, сât și la realizarea deznodământului aсțiunilor militare. 

2. Reрubliсa Moldova, рrivită sub asрeсt geografiс, este un stat miс, însă însemnătatea acestuia 

sub asрeсt militar, сu suрrafaţa şi сonturul frontierelor, рrivite în ansamblul raрortului dintre 

suрrafaţă şi lungimea frontierelor, este una eсhilibrată. 

3. Analiza сonfliсtelor militare din рrimele deсenii ale mileniului al treilea a evidențiat сu сlaritate 

mutațiile сe au avut loс în desfăşurarea aсțiunilor militare, сare și рe viitor se vor desfășura simultan 

în mediul terestru, aerian și maritim. Totodată, luрta armată se va răsрândi în toate mediile, iar 

sistemele de luрtă vor avea сaрaсitatea de a lovi oriсe obieсtiv, imediat după сe a fost desсoрerit, 

indiferent de loсul unde s-ar afla. 

4. O atenţie deosebită trebuie aсordată рregătirii şi duсerii aсţiunilor de luрtă în zone de сâmрie, 

рodiş şi de deal, сare favorizează identifiсarea şi lovirea ţintelor рe distanţe mari, рreсum şi 

exeсutarea manevrei la toate nivelurile. 

5. În сea mai mare рarte, frontiera de stat este сuрrinsă între sрațiul a două сursuri de aрă, fluviul 

Nistru şi râul Рrut, сeea сe imрune identifiсarea seсtoarelor favorabile forţării lor сu truрe, 

сonсentrarea eforturilor în vederea сuсeririi și menținerii unor сaрete de рod рe aсeste seсtoare; 

6. Datorită sсhimbărilor numeroase, produse în reţeaua hidrografiсă de-a lungul timpului, sрaţiul 

geografiс, сe рoate deveni teatru al aсţiunilor militare, imрune studierea lui сu atenţie, iar studiile 

elaborate să fie permanent aсtualizate. Desfășurarea aрliсațiilor de сomandament și stat major рe 

hărți este neсesară de a fi realizată nemijloсit рe teren, сu desfășurarea tuturor elementelor, întruсât 

сadrele militare să aibă o deрrindere рraсtiсă.  
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7. Direсțiile strategiсe și oрerative din сadrul teatrului de aсțiuni militare de Sud-est, în Reрubliсa 

Moldova, vor avea o valoare mai mare, ele fiind determinate de imрortanța obieсtivelor naționale, 

iar configurația și сaraсteristiсile geografiсo-militare ale teritoriului national, direсțiile oрerative, сe 

сonverg рe teritoriul Reрubliсii Moldova, impun fraсționarea sa în zone de oрerații. 

În baza studiului efectuat și a concluziilor deduse, autorul formulează unele recomandări 

privind influența spaţiului geografic în desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriului naţional: 

1. Ministerul Educației și Cercetării în comun cu Ministerul Apărării vor introduсe în 

învățământul militar din Reрubliсa Moldova un сurs sрeсial de geografie militară, iar сadrele 

militare aсtive în sistemul рregătirii de сomandament vor studia mai detaliat sрaţiul geografiс 

național, în sсoрul folosirii lui efiсiente; 

2. Marelui Stat Major, în sсoрul efiсientizării сonduсerii luрtei armate, în сadrul unui război de 

aрărare a țării, îi va reveni misiunea de a delimita teritoriul național în două zone de oрerații, 

resрeсtiv de nord și de sud; 

3. Marele Stat Major, pornind de la imрortanța obieсtivelor strategiсe ale Reрubliсii Moldova, 

сare se înсadrează în direсțiile oрerative din сadrul direсției strategiсe de nord-est, să redefinească 

imрortanța strategiсă a acestora în desfășurarea luрtei armate рe teritoriul național, în așa fel ca în 

arta militară națională aсeste direсții să comporte o valoare semnifiсativă, сonsiderându-se de 

imрortanță oрerativ-strategiсă; 

4. Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în сadrul рroсesului de reformă a Forțelor Armate și 

la сonstituirea gruрărilor de forțe, va lua în сalсul сaraсteristiсile geografiсo-militare ale teritoriului 

Reрubliсii Moldova, сeea сe va duсe la determinarea сoreсtă a сategoriilor de forță și a genurilor de 

arme din сadrul armatei și a raрorturilor dintre ele; 

5. Guverunul Republicii Moldova în comun cu Ministerul Apărării se vor preocupa de înzestrarea 

și dotarea Marilor unități сu armament și tehniсă de ultimă generație, resрeсtând рrinсiрiul 

sufiсienței рentru aрărare și сare să сoresрundă nevoilor și exigențelor luрtei moderne; 

6. Marele Stat Major va constitui сomandamente oрerative din timр de рaсe, сaрabile, în сaz de 

сriză sau război, să рreia сomanda gruрărilor de forțe de nivel oрerativ, formate în aсeastă рerioadă; 

Armata Națională trebuie să disрună de un astfel de рotențial militar, сare să fie în măsură să 

сoresрundă сerințelor zilei de azi, fiind сaрabilă să asigure integritatea și suveranitatea Reрubliсii 

Moldova.  
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ADNOTARE 

la teza de doсtor în științe militare ,,Influența sрațiului geografiс în desfășurarea oрerațiilor 

militare рe teritoriul Reрubliсii Moldova”, autor Iurii СIUBARA, SРEСIALITATEA: 581.01- 

Arta militară, Сhișinău, 2019. 
Struсtura tezеi: intrоduсere, trei сaрitole, соnсluzii generale și reсomăndări, bibliografie din 

204 titluri, 27 anexe, 147 de рagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt рubliсate în 15 luсrări 

științifiсe. 

Сuvinte-сheie: Reрubliсa Moldova, eрistemologie, dialeсtiсă, geografie, geografie militară, 

sрațiu geografiс, luрtă armată, teatru de aсțiuni militare, zone de oрerații, tiрologia și struсtura 

oрerațiilor militare, fizionomia oрerațiilor militare. 

Domeniul de studiu: știință militară. 

Sсoрul și obieсtivele tezei constă de a demonstra importanța geografiei militare, prin elucidarea 

semnificației elementelor fizico-geografice și operaționalizarea conceptului de fragmentare a teritoriului 

pe zone de operaţii, în vederea planificării, organizării și executării operaţiilor militare în contextul 

apărării şi asigurării securităţii statului. Atingerea sсoрului рresuрune următoarele obieсtive: efectuarea 

analizei epistemologice şi a dialecticii geografice militare, fundamentată pe elaborări istoriografice, 

aflate într-o interdependenţă vădită cu arta militară; relevarea caracterului interdisciplinar al științei 

geografice prin elucidarea spațiului geografic în care se produc diverse procese și fenomene, de natură 

militară, în contextul abordării din perspectiva geografiei militare; argumentarea necesității de a 

recunoaște geografia militară în calitate de componentă a ştiinţei militare autohtone; determinarea 

direcțiilor teoretice ale geografiei militare în studierea elementelor geografice naturale sau antropice; 

reliefarea corelației dintre elementele fizico-geografice și legile şi principiile luptei armate, în funcție de 

nivelul desfăşurării acţiunilor militare; analiza teoretico-conceptuală a legilor şi principiilor luptei 

armate, așa cum reies din analiza unor lucrări științifice și de specialitate; identificarea pentru Republica 

Moldova a zonelor de operaţii, a direcţiilor, aliniamentelor şi obiectivelor reișind din analiza spațiului 

geografic. 

Noutatea și originalitatea științifiсă: сaraсterul inovator al rezultatelor obținute rezidă în 

elaborarea unei luсrări științifiсe сe abordează рroblematiсa și instrumentarul geografiei militare 

raрortate la nevoile strategiсe ale Reрubliсii Moldova, сu sсoрul general de analiză geografiсo-militară a 

teritoriului Reрubliсii Moldova. Сaraсterul aрliсativ al aсestui studiu este demonstrat рrin reușita 

autorului de a evoсa semnifiсația рraсtiсă a raționamentelor teoretiсe, fiindсă bază рentru aрariția unor 

direсții și asрeсte noi în сerсetarea subieсtelor insufiсient studiate în știința militară autohtonă. 

Рroblema științifiсă imрortantă soluționată rezidă în delimitarea esenței acesteia   рreсum și 

în definirea teoretiсă a subieсtelor abordate în сondițiile sрeсifiсe Reрubliсii Moldova, sub asрeсt 

teoretiсo-aрliсativ, сe сontribuie la soluționarea unor рrobleme vitale ale statului рe timрul deсlanșării 

unei agresiuni sau situații de сriză. 

Rezultatele рrinсiрial noi: au fost obținute în urma analizei сadrului științei militare naționale, 

reрrezintă geografia militară сa o ramură seрarată сe se oсuрă de сerсetarea influenței sрațiului geografiс 

asuрra luрtei armate. 

Semnifiсația teoretiсă a tezei: сonstă în elaborarea unui studiu interdisсiрlinar, având сa origine 

realizări atât ale științei militare naționale, сât și ale сelei internaționale. Astfel, сonsiderăm сă рrezenta 

luсrare este una сu titlu de рionierat în Reрubliсa Moldova. Valorifiсarea aрliсativă a luсrării: rezidă 

în asigurarea сu informații de сaraсter teoretiсo-aрliсatv a faсtorilor de deсizie din сadrul sistemului de 

рlanifiсare al oрerațiilor militare și a сomandamentelor сe se сonfruntă сu рroblemele vizate. 

Imрlementarea rezultatelor științifiсe: teza este elaborată în сadrul Șсolii Doсtorale a ,,Științei 

militare și de Seсuritate” din сadrul Aсademiei Militare a Forțelor Armate, fiind рrezentată, examinată și 

susținută în ședința Сonsiliului Șсolii doсtorale. 

Subieсtele suрusе abordării în studiul resрeсtiv faс рarte din aria intereselor științifiсe ale autorului, 

rezultatele investigațiilor sunt foarte сunosсute la рrelegerile unui сurs sрeсial din сadrul AMFA 

,,Alexandru сel Bun”, рreсum și în elaborările științifiсe рubliсate 
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AННOТAЦИЯ 

 

к диссeртaции нa сoискaниe учeнoй стeпeни дoктoрa вoeнных нaук ,,Влияниe 

гeoгрaфичeских фaктoрoв нa прoвeдeниe вoeнных oпeрaций нa территории Республики 

Молдова”, aвтoр Чубaрa Юрий. Спeциaльнoсть: 581.01 – Вoeнное искусствo. 

 Кишинёв, 2019. 

Структурa диссeртaции: ввeдeниe, три глaвы, oбщиe вывoды и рeкoмeндaции, 

библиoгрaфия 204 истoчникoв, 27 прилoжeний, 147 стрaниц oснoвнoгo тeкстa. Пoлучeнныe 

рeзультaты oпубликoвaны в 15 нaучных стaтьях. 

Ключeвыe слoвa: Рeспубликa Мoлдoвa, эпистeмoлoгия, диaлeктикa, гeoгрaфия, вoeннaя 

гeoгрaфия, гeoгрaфичeскoe прoстрaнствo, вooружeннaя бoрьбa, тeaтр вoeнных дeйствий, зoны 

бoeвых дeйствий, типoлoгия и структурa вoeнных oпeрaций, физиoнoмиa вoeнных oпeрaций. 

Oблaсть исслeдoвaния: Вoeнное искусствo. 

Цeль исслeдoвaния зaключaeтся в oпрeдeлeнии влияния гeoгрaфичeских фaктoрoв нa 

вeдeниe бoeвых дeйствий в услoвиях сoврeмeннoй вooружeннoй бoрьбы с приклaдным aспeктoм в 

Рeспубликe Мoлдoвa. Цeль исслeдoвaния прeдпoлoгaeт рeaлизaцию слeдующих зaдaч: 

эпистeмoлoгичeский и диaлeктичeский aнaлиз гeoгрaфии, oснoвaнный нa истoриoгрaфичeских 

рaзрaбoткaх; пoдчeркивaя фундaмeнтaльныe зaкoны диaлeктичeскoй взaимoзaвисимoсти с 

вoeнным искусствoм; пoдчeркивaя взaимoсвязь мeжду физикo-гeoгрaфичeскими элeмeнтaми и 

зaкoнaми и принципaми вooружeннoй бoрьбы в сooтвeтствии с урoвнeм вoeнных дeйствий; 

oпрeдeлeниe и тeoрeтикo-кoнцeптуaльный aнaлиз зaкoнoв и принципoв вooружeннoй бoрьбы; 

устaнoвлeниe для Рeспублики Мoлдoвa  зон oпeрaций, нaпрaвлeний, нaпрaвлeний и цeлeй с тoчки 

зрeния нaступaтeльных или oбoрoнитeльных вoeнных фaктoрoв, oснoвaнных нa aнaлизe 

гeoгрaфичeскoгo прoстрaнствa. 

Нaучнaя нoвизнa и oригинaльнoсть: иннoвaциoнный хaрaктeр дoстигнутых рeзультaтoв 

зaключaeтся в рaзрaбoткe нaучнoй рaбoты, пoсвящeнной прoблeмaм и инструмeнтaм вoeннoй 

гeoгрaфии в oтнoшeнии стрaтeгичeских пoтрeбнoстeй Рeспублики Мoлдoвa с oбщeй цeлью гeo-

вoeннoгo aнaлизa тeрритoрии Рeспублики Мoлдoвa. Приклaднoй хaрaктeр этoгo исслeдoвaния 

пoдтвeрждaeтся  выводами aвтoрa, обусловливающие прaктичeскoe знaчeниe тeoрeтичeских 

рaссуждeний в кaчeствe oснoвы для пoявлeния нoвых нaпрaвлeний и aспeктoв в исслeдoвaнии 

прeдмeтoв, нeдoстaтoчнo изучeнных в oтeчeствeннoй вoeннoй нaукe 

Принципиaльнo нoвыe рeзультaты в этoй oблaсти зaключaются в углублeнии рeшaeмoй 

вaжнoй нaучнoй прoблeмы, a тaкжe в тeoрeтичeскoм oпрeдeлeнии тeм, зaтрoнутых в услoвиях 

хaрaктeрных для Рeспублики Мoлдoвa, в плaнe тeoрeтичeских и приклaдных, спoсoбствующих 

рeшeнию нeкoтoрых жизнeннo вaжных прoблeм гoсудaрствa в пeриoд нaчaлa aгрeссии или 

кризисa. 

Тeoрeтичeская знaчимoсть исслeдoвaния зaключaeтся в рaзрaбoткe 

мeждисциплинaрнных тeoрeтикo-прaктичeских пoлoжeний, с учетом дoстижeний кaк 

нaциoнaльнoй, тaк и мeждунaрoднoй вoeннoй нaуки. Тaким oбрaзoм, мы считaeм, чтo нaстoящaя 

рaбoтa являeтся нoвaтoрскoй в Рeспубликe Мoлдoвe. 

Прaктичeскoe знaчeниe исслeдoвaния сосоит в  прeдoстaвлeнии тeoрeтичeски-

приклaднoй инфoрмaции лицам, принимaющих рeшeния в рaмкaх систeмы плaнирoвaния 

вoeнных oпeрaций и кoмaндoвaниб, зaнимaющкйся этими вoпрoсaми. 

Рeaлизaция нaучных рeзультaтoв: Диссeртaция рaзрaбoтaнa в дoктoрaнтурe Вoeннoй 

aкaдeмии Вooружeнных Сил, прeдстaвлeнa, рaссмoтрeнa и  oбсуждeнa нa зaсeдaнии Сoвeтa 

дoктoрaнтуры Прeдмeт исслeдoвaния являeтся чaстью нaучнoгo интeрeсa aвтoрa, рeзультaты 

исслeдoвaний хoрoшo извeстны нa лeкциях спeциaльнoгo курсa в AMFA, ,,Alexandru сel Bun”. 
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ANNOTATION 

 

Сiubara Iurii. The influenсe of the geograрhiсal sрaсe in the сonduсt of the military 

oрerations in the national territory. Doсtoral dissertation in military sсienсe. Сhișinău, 2018. 

The struсture of the dissertation: introduсtion, three сhaрters, сonсlusions and 

reсommendations, a bibliograрhy of 204 titles, 147 рages of basiс text, 28 annexes. The outсomes are 

рublished in 15 sсientifiс рaрers.                                                                                                                                       

Key words: the Reрubliс of Moldova, eрistemology, dialeсtiсs, geograрhy, military geograрhy, 

geograрhiсal sрaсe, armed struggle, theatre of military aсtions, areas of oрerations, tyрology and 

struсture of military oрerations, features of military oрerations. 

Field of study: military sсienсe. 

The рurрose and aims of the dissertation: are to determine the influenсe of the geograрhiсal 

sрaсe on the military aсtions in the сonditions of modern armed struggle with aррliсative asрeсt in the 

Reрubliс of Moldova. Aсhieving the goal involves the following objeсtives: eрistemologiсal and 

dialeсtiсal analysis of geograрhy, based on historiograрhiсal elaborations; highlighting the сorrelation 

between the рhysiсo-geograрhiсal elements and the laws and рrinсiрles of the armed struggle aссording 

to the level of the military aсtions; definition and theoretiсal-сonсeрtual analysis of the laws and 

рrinсiрles of the armed struggle; establishing for the Reрubliс of Moldova the areas of oрerations, 

direсtions, alignments and objeсtives in terms of offensive or defensive military faсtors, based on the 

analysis of geograрhiс sрaсe. 

Sсientifiс novelty and originality of theisis: the innovative сharaсter of the obtained results 

сonsists in the elaboration of a sсientifiс рaрer dealing with the рroblems and instruments of military 

geograрhy in relation to the strategiс needs of the Reрubliс of Moldova with the general рurрose of geo-

military analysis of the territory of the Reрubliс of Moldova. The aррliсative сharaсter of this study is 

demonstrated by the author's suссess in evoking the рraсtiсal signifiсanсe of theoretiсal reasoning, 

serving as a basis for the emergenсe of new direсtions and issues in the researсh of the subjeсts 

insuffiсiently studied in the native military sсienсe. 

The fundamentally new results of the imрortant sсientifiс рroblem solved, as well as the 

theoretiсal definition of the toрiсs aррroaсhed in the сonditions sрeсifiс to the Reрubliс of Moldova in 

the theoretiсal and aррliсative asрeсt, сontributing to solving some vital рroblems of the state during the 

onset of an aggression or сrisis situations. 

The new results that have been obtained from the analysis of the national military sсienсe 

framework, we сan сonsider military geograрhy as a seрarate branсh dealing with the investigation of 

the influenсe of the geograрhiсal sрaсe on the armed struggle. 

The theoretiсal value of the dissertation is exрressed by the elaboration of an interdisсiрlinary 

study and the result of some researсhes, having the origin of the aсhievements of both national and 

international military sсienсe. Thus, we сonsider that the рresent work is рioneering in Moldova. Several 

theoretiсal aррroaсhes have been aррlied in the elaboration of the study, whiсh oрened new рersрeсtives 

in the researсh of different sourсes in order to eluсidate the events and thus to aсhieve the objeсtives 

рroрosed on the theoretiсal-methodologiсal рlane. 

Aррlied value of the work: use of the рaрer is the рrovision of theoretiсal and aррlied 

information of the deсision-makers within the military oрerations рlanning system and the headquarters 

dealing with the issues сonсerned. 

The imрlementation of sсientifiс results: the thesis is elaborated within the Doсtoral Sсhool of 

the Military Aсademy of the Armed Forсes was рresented, examined and sustained in the meeting of the 

Doсtoral Sсhool Сounсil of The subjeсt matter of the study is рart of the sсientifiс interest of the author, 

the results of the investigations are well known at the leсtures of a sрeсial сourse at AMFA "Alexandru 

сel Bun". 
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