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Dalton Fury la emisiunea „60 MINUTES” 

Fost ofițer Delta Force dezvăluie 12 lecții de 

conducere pe care le-a învățat într-una dintre cele 

mai de elită forțe militare americane 

 Dalton Fury a petrecut mai mult de 20 de ani în armata 

Statelor Unite ca un Ranger și apoi ca un operator Delta Force. Fury 

este pseudonimul folosit de el pentru scrierile lui, pseudonim primit 

încă de când era în Delta Force, una dintre cele mai secretoase forțe 

de elită ale SUA, care i-a impus să-și ascundă adevărata 

identitate.În 2008 el a avut o apariție publică, însă și de această 

dată identitatea i-a fost protejată fiind utilizate protetica facială și 

lentilele de contact colorate. A fost invitat la emisiunea „60 de 

minute”, pentru a discuta despre rolul său în conducerea misiunii 

Delta Force din 2001 – bătălia de la Tora Bora cu scopul de al 

elimina pe Osama bin Laden , așa cum este descris în bestseller-ul 

lui, „Kill Bin Laden”. Fury a spus că a scris cartea pentru a clarifica 

situația și pentru a dona toate profiturile unei organizații de 

veterani. Ulterior el și-a făcut o cariera din scrierea de romane. 

  

Fury ne-a trimis o colecție de lecții de conducere pe 

care le-a învățat în Delta Force și Rangers, iar noi le-

am rezumat pentru voi mai jos. 

1. Joacă bine cu echipa ta, dar rămâi alfa-ul 

(liderul). 

 Fury spune că trebuie să „joci bine cu ceilalți", 

așa cum se spune, dar ca lider al unei echipe trebuie 
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să îmbrățișezi rolul unui model pentru subordonații. 

„Aroganța, în cantități măsurate și utilizată în mod 

prudent, de fapt, aduce beneficii unei organizații", scrie el. 

„Desigur, trebuie să fii în măsură să susții această activitate 

cu rezultate versus retorică.“ 

2. Lasă lucrurile să mergă. 

 În 1994, Fury și colegii lui de la Rangers făceau vizite 

lunare la cimitirul „Ft. Benning”, pentru a aduce omagii 

Rangerilor care au fost uciși în 1993 în bătălia de la 

Mogadiscio. După mai multe dintre aceste vizite, în prezent 

pensionat, locotenentul general Frank Kearney, a adunat 

unitatea sa și le-a spus că era timpul să meargă mai departe 

și să treacă peste durerea și frustrarea lor așa că vizitele la 

cimitir se vor opri. „Am făcut tot ce am putut pentru acei 

eroi, și era timpul să-i onorăm prin pregătirea psihică și 

mentală pentru următoarea acțiune”, scrie Fury. „A fost 

respectos, absolut corect și cel mai potrivit lucru de făcut.”.  

 

 

 

El spune că acel moment i-a rămas în minte pentru că i-a 

arătat că atunci când se concentra asupra eșecurilor și 

dezamăgirilor a avut o echipă în spate. 

3. Încrede-te în instinctele tale.  

 Au fost câteva momente în cariera sa militară, spune 

Fury, când confidența unui lider și rapiditatea în luarea 

deciziilor a făcut diferența între un eșec masiv și o victorie. 

De exemplu, în operațiunea Anaconda din 2002, 

desfășurată în Afganistan, planul Armatei se destrăma încă 

de la început. Liderii seniori din tabăra de la distanță 

recomndau ca Delta Force să se retragă, potrivit lui Fury, și 

nu au căzut de acord asupra unui plan. Atunci 

comandantul Delta Force respondabil cu operațiunea, Pete 

Blaber, și-a contactat siperiorii și le-a comunicat un plan 

concret de acțiune. Totul s-a terminat cu o mare victorie. 
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Operațiune Delta Force în Afganistan 

4. Recunoaște-ți greșelile cu încredere. 

 Fury scrie că cei mai buni lideri militari își asumă 

responsabilitatea pentru toate greșelile întâmplate sub 

supravegerea lor, indiferent cât de implicați sunt. El 

povestește cum comandantul operațiunilor speciale Joint și 

fost comandant al Delta Force, Bill Garrison a scris o mică  

 

scrisoare președintelui Bill Clinton în 1993, asumându-și 

întreaga responsabilitate pentru dezastrul din Somalia. 

„Nimeni nu se aștepta ca Garrison să-și asume vina, dar el 

a făcut-o oricum și până în zilele noastre, el este considerat 

a fi unul dintre cei mai buni lideri care au fost vreodată la 

comanda Delta Force", scrie Fury. 

5. Ai încredere în subordonați.  

 Fury spune că în armată comandanții stabilesc 

relații cu ofițerii în care pot avea încredere că acționiază pe 

cont propriu într-o situație criză. De exemplu, „An după an, 

comandant la comandant, războinic rebel... Jim „Serpico” 

Resse, era un remarcabil Ranger și ofițer Delta pe care 

oricine se putea baza. Se descurca să lucreze în haos, calma 

nervii tuturor și totuși cerea tot ce era mai bun de la 

subordonați." 

6. Nu încerca să atingi perfecțiunea. 

 „Cât de multe detalii sau informații secrete are 

nevoie o unitate specială de operațiuni înainte de a lansa o 
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misiune cu risc ridicat pentru a ucide sau a captura pe cineva?”, 

scrie Fury. „Eu susțin că foarte rar ansamblul de informații secrete 

primite depășește 70% din total, iar în acel punct acțiunea trebuie 

să înceapă. Așteaptarea altor 10%, sau chiar 5%, duce inevitabil la 

închiderea ferestrei de oportunitate.” 

7. Gestionează-ți propriul șef.  

 Fury scrie că a fi un lider eficient înseamnă să știi nu numai 

cum să insufli încredere subordonațiilor tăi, ci și superiorului. El 

explică faptul că există momente în operațiunile speciale, când 

planul A nu merge exact așa cum a fost planificat, iar în cazul în 

care conducerea responsabilă de misiune devine agitată, întrega 

operațiune s-ar putea transforma într-un dezastru. Acesta este 

motivul pentru care, spune Fury, liderii trebuie să-și asigure mai 

întâi proprii lideri că sunt pregătiți pentru orice situații neașteptate 

pot apărea. 

8. Diminuează riscul.  

 Toate echipele cu performanțe ridicate operează în situații 

cu un grad ridicat de risc, spune Fury, dar asta nu înseamnă că 

deciziile 

ar trebui să fie simple jocuri de noroc. Este 

responsabilitatea liderului să „vadă pădurea printre 

copaci" și să anticipeze cât mai multe scenarii posibile 

într-o misiune. Întotdeauna trebuie să aibă un plan 

pregătit cu alegerile cele mai puțin riscante. 
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9. Fii umil.  

 Fury spune că, în cariera sa de operațiuni speciale, a văzut niște tipi 

care se credeau „eroi de acțiune" și că există tentația de a îmbrățișa această 

idee atunci când comanzi un astfel de grup. Dar în realitate ar trebui să fie 

exact opusul: Atunci când administrezi o poziție de conducere este cazul să 

transmiți încredere, dar trebuie să te abți de la bravadă. 

10. Înțelege că subordonații sunt responsabili pentru succesul tău.  

 Persoanele pe care le conduci determină succesul tău, spune Fury, atât 

șeful cât și colegii tăi vor recunoaște. „Chiar înainte de a lua comanda unei 

companii de infanterie, un fost comandant de batalion mi-a trimis o notă 

personală:  «Acum este momentul să plătești tuturor persoanelor care te-au 

adus unde ești acum, prin asigurarea succesului lor»,  scrie Fury. „Am păstrat 

nota sub sticla de pe biroul meu de la locul de muncă și am citit-o literalmente 

în fiecare zi.“ 

11. Găsește oameni mai buni decât tine.  

 „Liderii de top caută întotdeauna experți în domeniile de interes", 

spune Fury. Recunoaște faptul că poziția ta nu presupune ca tu să fii 

excepțional în fiecare sarcină care trebuie îndeplinită, ci mai degrabă 

 
Cartea lui Dalton Fury 
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presupune să găsești, să dezvolți și să înveți de la 

oamenii care sunt. Fury spune că își aduce aminte de 

un Ranger de la începutul anilor '90, care a avut un 

hobby cu computerele din bază. Curând, a devenit 

evident că era o pierdere să-l aibă în luptă, pentru că 

adevăratul său talent era tehnologia și că a fost mutat 

acolo pentru a străluci. 

12. Plasează logica ca primă importanță.  

 Fury spune că una dintre cele mai importante 

provocări atunci când ești comandant de operațiuni 

speciale este să gestionezi o unitate de personalități 

aproape exclusiv ambițioase și agresive. El scrie că 

„liderul are nevoie să reseteze în mod constant limitele 

din stânga și din dreapta ale problemei, să lipească 

piese importante din gandurile și opiniile fiecare 

războinic cu ale celorlalți și să le aplice în contexte 

coerente, repetitive și cu scop comun.". 

Sursă articol și fotografii: 

http://www.businessinsider.com/dalton-fury-

shares-delta-force-leadership-lessons-2015-11  
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Un fost ofiter al Marinei SEAL dezvăluie o 

listă cu 11 puncte de verificat pentru a te 

pregăti pentru luptă 

Atunci când Leif Babin se antrena pentru a deveni un ofiter 

US Navy SEAL, el nu se aștepta să-și petreacă atât de mult 

timp muncind la schițe ale misiunilor de luptă în prezentări 

PowerPoint, explică el în noua sa carte „Extreme Ownership: 

How US Navy SEALs Lead and Win". În sesiunile de 

formare, el și alți ofițeri în curs de formare au avut tendința 

de a crea schițe cu intenția de a-și impresiona instructorii, în 

loc să creeze planuri care ar fi fost de fapt mult mai valoroase 

pentru întreagă echipă. Atunci când Babin s-a alăturat celor 

de la Task Unit Bruiser în 2005, ca ofițer responsabil cu 

Plutonul Charlie, comandantul său și viitorul co-autor Jocko 

Willink i-a spus să uite despre PowerPoint. Ca parte a unui 

exercițiu de final care determina dacă aceștia vor fi trimiși să 

lupte într-o zonă foarte periculoasă din Irak (un scenariu de 

dorit pentru ei), Babin și un alt comandant de pluton 

Leif Babin 

trebuiau să creeze o schiță pentru misiune. „Testul adevărat 

pentru o schiță bună nu este dacă ofițerii superiori sunt 

impresionați", le-a spus Willink. „Este dacă trupele care vor 

executa operațiunea o vor înțelege sau nu. Orice altceva nu 

este important...". Babin și colegul său lider de pluton, nu și-

au mai facut griji că superiorii nu vor fi impresionanți și s-au 
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concentrat ca misiunea să fie cât mai simplă și ușor de 

urmărit. Ei au lucrat cu subordonații lor pentru a se 

asigura că, în cazul în care schița trebuie să pună în 

acțiune, fiecare membru al echipei a înțeles misiunea. 

 Ofițerul comandant însărcinat cu judecarea 

schițelor, a hotărât că Task Unit Bruiser a avut schița 

cea mai ușoră de înțeles și, prin urmare, cea mai bună 

dintre cele trei, chiar dacă ceilalți au avut slide-uri 

PowerPoint mai impresionante prin felul în care 

arătau. Au pus accent pe ceea ce Willink numește 

„Intenția Comandantului", însemnând că echipa a 

înțeles scopul comandantului și a stării finale a 

misiunii lui atât de bine încât aceasta să poată acționa 

fără îndrumări suplimentare. Task Unit Bruiser a fost 

trimisă la Ramadi , unde a devenit cea mai decorată 

unitate de operațiuni speciale ale războiului din Irak. 

S-a dovedit a fi o experiență valoroasă de predare 

pentru Babin.  

 

În „Extreme Ownership", el prezintă lista de planificare pe 

care a folosit-o în calitate de comandant de pluton: 

• Analizează misiunea.  

• Înțelege misiunea superiorilor, intenția comandantului și 

starea finală (scopul). Identifică și declară intenția propriului 

comandant pentru misiunea specifică. 

• Identifică personalul, activele, resursele și timpul 

disponibil. 

• Descentralizează procesul planificării. Împuternicește 

liderii cheie din cadrul echipei pentru a analiza posibile 

cursuri de acțiune. 

• Determină un curs specific de acțiune. Inclină spre alegerea 

unei căi de acțiune cât mai simple. 

• Împuternicește liderii cheie pentru a dezvolta planul pentru 

cursul selectat de acțiune. 

• Planul pentru situații neprevăzute probabile în fiecare fază 

a operațiunii. 
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• Reducerea riscurilor care pot fi controlate, cât mai mult 

posibil. 

• Deleagă porțiuni ale planului și ale schiței pentru lideri 

juniori cheie. Stai în spate și fii geniul tactic. 

• Verifică continuu și pune la îndoială planul cu 

informații în curs de dezvoltare pentru a te asigura că se 

potrivește în continuare cu situația. 

• Fă o schiță a planului tuturor participanților. 

Accentuează intenția comandantului. Puneți întrebări și 

angajează-te în discuții cu echipa pentru a te asigura că 

au înțeles. 

• Condu schița post-operațională după execuție. 

Analizează lecțiile învățate și implementează-le în 

planificarea viitoare. 

 Babin scrie că această listă poate fi ușor adaptată 

la lumea afacerilor și este ceea ce el și Willink i-au 

învățat pe directorii care au lucrat în firma lor de 

consultanță. „Implementarea unui astfel de proces de 

planificare va asigura cel mai înalt nivel de performanță și va 

oferi echipei cea mai mare șansă de a îndeplini misiunea și de a 

câștiga", scrie Babin. 

Sursă articol și fotografie: 

http://www.businessinsider.com/former-navy-

seal-checklist-combat-2015-10 
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