Domnului Traian B`sescu, Pre[edintele Rom=niei
Pe 25 septembrie a.c. ziarul Ziua a publicat scrisoarea deschis` pe care am
adresat-o candida]ilor la func]ia de pre[edinte al Rom=niei. La punctul 15
din scrisoare sugeram, citez:
“Neacordarea gradului de general pentru cei care nu au carier`
militar`. Acesta se cuvine doar militarilor activi, pe baza criteriilor stabilite.
|n nici o armat` occidental` gradul de general nu este unul onorific! Acesta
trebuie acordat doar celor care au parcurs treptele ierarhiei militare [i au
absolvit institu]ii militare de profil. De aici [i p=n` la a face campanie
electoral` \n uniform` nu este dec=t un pas! Care, din p`cate, a [i fost
f`cut”.
Nu doream sa mai revin pe aceasta cale si cu acest subiect, dar avans`rile la
gradul de general din luna octombrie a.c. au st=rnit nedumerire, stupoare,
controverse [i polemici care lezeaz` demnitatea [i onoarea militarilor one[ti
care au ob]inut acest grad pe merit. Pentru exemplificare men]ionez c=teva
titluri de articole: “Dezertori avansa]i”, “Stelele de general isc` polemici”,
”Generalii armatei de a]e, mingi [i tirbu[oane” sau, de dat` mai recent`,
“Tablagiu avansat general”. |n fapt, aceste c=teva titluri cu privire la
controversatele avans`ri anulau motivele pentru care credeam c` trebuie s`
fiu m=ndru c` am servit \n armat` [i pentru c` tot ce mi s-a \nt=mplat frumos
\n via]` datorez ARMATEI ROM+NIEI. Nu numai subsemnatul, dar \nsu[i
contribuabilul are toate motivele, \n contextul creat de ultimile avans`ri, s`
aib` dileme cu privire la criteriile \n vigoare, calit`]ile [i meritele celor care
poart` gradul de general; dup` cum se poate \ntreba de ce fiecare avansare
la gradul de general d` na[tere la contesta]ii din toate p`r]ile. Eu \nsumi m`
\ntreb: ce s-a f`cut, ce nu s-a f`cut [i ce ar trebui f`cut pentru ca respectul [i
m=ndria cet`]eanului fa]` de generalii ]`rii lor sa fie plenar`?
Situa]ia creat` de dumneavoastr` prin avans`rile controversate, impune ca
ast`zi s` ne punem \ntreb`ri: cum suntem noi generalii rom=ni, ce-ar trebui
s` facem s` avem prestigiu [i recunoa[tere social`, ce s-a \nt=mplat s`
sc`dem chiar [i \n ochii camarazilor no[tri, dar [i ai contribuabilului, care este
miza pentru care decidentul politic are o atitudine de sfidare [i totala lips`
de respect pentru gradele militare? Ani de-a r=ndul, sistematic, cu bun`
[tiin]` sau f`r`, s-a f`cut aproape totul pentru a compromite gradele
militare de a-i umili [i de a l`sa s` se \n]eleag` c` de fapt nu criteriile sunt
cele care guverneaz` acordarea gradelor, ci bunul plac al cuiva. |nainte de
1989, generalii maiori comandau pe generalii locotenen]i iar c`pitanii pe
locotenen]i colonei, func]ia “dobor`” gradul [i uite a[a respectul pentru
ierarhie, pentru gradele militare s-a degradat p=n` la un nivel pe care ast`zi,
militarii, \l percep ca dispre] [i lips` de respect fa]` de cei care servesc patria.
|n nicio armat` din lumea occidental` un ofi]er nu ocup` o pozi]ie de
general f`r` s` fie avansat. La noi se poate. Dac` putem numi un singur
general care nu merit` gradul [i c` a fost avansat fraudulos, orice demers de
reconsiderare a statutului acestuia este lovit de nulitate dac` nu analiz`m
criteriile [i \mprejurarile care au dus la asemenea e[ecuri. M` \ntreb cine ar
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putea acum s` aib` puterea moral` s` spun` cine este intrusul [i apoi s`-i
arate u[a? Asta-i dilema. C=tiva au fost “dovedi]i” de matrapazl=curile lor,
al]ii s-au cerut singuri “afar`” din sistem pentru c` [i-au aranjat ceva
profitabil \n via]a civil`, iar al]ii au plecat dezam`gi]i \n rezerv`. Nu este
scopul acestor r=nduri s` incriminez, dar ceva nu este \n regul` c=t timp
onoarea [i demnitatea celor care au grade militare este discutabil` [i
comentat`. La occidentali sistemul este draconic [i \n final nimeni nu
contest` alegerea. La tot ceea ce se spune despre cei avansa]i la gradul de
general nimeni nu te mai crede c` doar ]i-ai f`cut treaba [i c` meritul \]i
apar]ine. |n condi]iile date to]i vor fi gata s` spun` c` de fapt, \nt=mplarea,
norocul, loialitatea fa]` de “cineva” sau decizii obscure, ]i-au fost favorabile,
[i ai fost avansat. Nu tu comisie, nu tu criterii, nu reguli ci doar voin]a cuiva.
{i atunci, po]i fi generalul [efului de stat major, al ministrului, al
pre[edintelui etc. Generalul criteriilor lor.
C=t timp virtu]ile sunt pe jos iar viciul e pe cal este posibil ca ai no[tri
camarazi “ nenoroco[i” care nu au primit stelele, poate imaginar cuvenite, ar
putea s` cread` c` “cine merit` [i n-are, are meritul mai mare”. Cei care ar
trebui s` se ocupe de aceast` problem` a cre[terii prestigiului gradului de
general cred c` pierd din vedere un singur lucru, [i anume, c` nu numai
sistemul actual este vinovat pentru nereu[ita noastr` a generalilor. Dac`
exist` mizerie, exist` probabil [i \n noi, \n limitele noastre interioare, ale
generalilor, pentru c` am acceptat ca asemenea erori s` se \nt=mple. Altfel,
cum putem explica noi generalii c` subofi]eri f`r` studii militare consolidate
au fost avansa]i la gradele de maior sau locotenent colonel, devans=ndu-i \n
mod nemeritat pe ofi]erii cu experien]` [i cu a[tept`ri la grade superioare.
Motiva]ia acestora din urm` nu a mai existat [i au plecat \n rezerv`, \nfr=n]i
[i de t`cerea generalilor. R`ul a fost f`cut. M` intereseaza, ca pe to]i militarii
cinsti]i, normalitatea restituit` \n integrum.
Ce-i de f`cut, ce ar trebui s` se [tie despre calit`]ile pe care trebuie s` le aib`
un general?
Domnule pre[edinte vreau s` cred c` ve]i citi aceste r=nduri care sugereaz`
urgen]a [i necesitatea reconsider`rii criteriilor, regulilor, calit`]ilor celor
care sunt propu[i s` fie avansa]i la gradul de general:
Calit`]i umane deosebite: onoare, demnitate, respect pentru
preopinent [i p`rerile acestuia, recunoa[terea spontan` a calit`]ilor [i
meritelor subordona]ilor, respect pentru ierarhie [i pentru cei care au
fost \n teatre, polite]e f`r` cusur, franche]e.
Ad=ncime intelectual`, capacitate de comunicare deosebit`,
capacitatea de a discuta avizat subiecte diverse, precum [i calit`]i de
reprezentare [i de utilizare a media.
Experien]` \n toate compartimentele majore ale ap`r`rii (trupe,
politic` militar`, \nv`]`m=nt etc).
Abilitatea de a asculta, \n]elege [i accepta opiniile altora. Capacitatea
de a-[i schimba atitudinea proprie.
Oric=nd preg`ti]i s` conduc` trupe sau structuri aliate apar]in=nd unei
coali]ii (nu exist` varianta “bun doar \n ]ar`”).
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Diferen]ele dintre na]iuni privind nivelul performan]elor referitoare la
leadership nu deriv` din diferen]e marcante \n ce prive[te procentajul
celor care dispun de calit`]ile necesare, ci din modul \n care sistemul \[i
creeaz` propriile criterii de identificare, “cre[tere”, educare, urm`rire,
stimulare, ierarhizare a valorilor, flexibilitate \n promovare etc.
Sistemul de selec]ie trebuie s` aib` stabilitate, s` fie simplu [i robust,
s` func]ioneze prin reguli clare [i nu prin excep]ii (n-am avut noi
printre criterii [i cunoa[terea limbii engleze [i tot noi am avansat
colonei la gradul de general f`r` s` [tie aceast` limb`?).
Secretul succesului oric`rei organiza]ii, inclusiv al celei militare, este
strict condi]ionat de managementul resurselor umane, care trebuie s`
dovedeasc` flexibilitate \n promovarea valorilor dup` un principiu
cunoscut, dar aplicat anapoda la noi “omul potrivit la locul potrivit”.
Sistemul de \nv`]`m=nt [i promovare trebuie s` fie astfel conceput
\nc=t s` releve viitoarele personalit`]i militare care au poten]ialul [i
perspectivele de dezvoltare.
Calit`]ile intelectuale cuplate cu cele practice. Posibilitatea de a vedea
miezul problemei, de a direc]iona [i coordona, de a mobiliza [i
\nsufle]i pe cei pe care \i conduce.
Generalul trebuie s` fie \n primul r=nd un leader, el este un ideal, el
este un exemplu de referin]` al structurii militare; dac` un general are
calit`]ile /atributele men]ionate atunci structura pe care o conduce
este perceput` ca atare, dac` nu, atunci exist` o problem` a sistemului
de selec]ie care trebuie reformat potrivit cerin]elor organiza]iei
militare [i nu a[tept`rilor individului.
Gradul de general s` fie acordat doar celor cu studii militare, imediat
la numirea pe func]ie, s` fie corespunzator func]ei pe care o ocup`, s`
nu fie acordat celor care nu au studii militare [i, foarte important, nu
trebuie a[teptat` Ziua Armatei, 1 Decembrie sau alte momente
istorice.
|n incheiere, domnule pre[edinte, a[ dori s` [ti]i c` militarilor, indiferent de
grad, atunci c=nd sunt avansa]i, nu le place s` aib` sentimentul c` « li s-a dat
totul, dar li s-a luat puterea de a se bucura ».
Am onoarea s` v` salut !
General maior (r) Iordache OLARU
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