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150 de ani de la naşterea Generalului
Eremia Grigorescu, străjer la poarta
Moldovei

Colonel prof.univ.dr. ALEXANDRU

150 years since Gen. Eremia Grigorescu
was born – “The Guardsman at the
Moldavia Gate”

RIZESCU

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General
Eremia Grigorescu”

Abstract:
Evocarea unor personalităţi ale istoriei
naţionale, radiografierea epocii şi mai ales, a faptelor
săvârşite de ei, precum şi consemnarea acestor
întâmplări în documente, jurnale, memorii şi
iconografie, contribuie, esenţial, la o mai atentă
evaluare a ceea ce am reprezentat şi, încă, mai
reprezentăm în această parte a Europei.
Un caz exemplar, din toate unghiurile de
vedere, îl constituie generalul Eremia Grigorescu
(28.11.1863 – 21.07.1919), personalitate distinctă şi
complexă a vieţii militare şi culturale a României
care a dominat scena socio-politică a României prin
gesturile şi faptele sale.
Celebra sintagmă adresată de Regele Ferdinand I,
întregitorul de neam, adresate generalului erou
Eremia Grigorescu „Generale dumitale întruchipezi
gloria”, esenţializează şi exprimă cea mai
măgulitoare, sintetică şi realistă caracterizare a
acestuia.

Abstract:
The evocation of certain personalities of the
national history, the radiography of the Age and
especially of their facts, as well as records of these
events in documents, journals, memoirs and iconography contribute essentially to a more throughout
evaluation of what we represented and still represent
in this part of Europe.
As an example, Gen. Eremia Grigorescu –
28.11.1863-21.07.1919– is a distinctive and complex
personality of military and cultural life of Romania
that dominated the social and political scene of the
country by his actions and facts, from all points of
view.
The well-known phrase the king Ferdinand I “The Man who united the people” - addressed to the
hero general Eremia Grigorescu: “General, you are
the glory itself!” highlights and expresses his most
flattering, brief and realistic characterization.
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CONRAD RUDOLF HAAS
(1509 - 1576),
PIONIER AL RACHETELOR MODERNE



CONRAD RUDOLF HAAS (1509-1576),
pioneer of modern rockets

Prof. univ. dr. (col. r.) Gheorghe BICHICEAN
Universitatea Româno-Germană Sibiu

Abstract:
Conrad Rudolf Haas (n. în 1509 în Dornbach – d. în
1576 la Sibiu) a fost militar şi inventator de origine
austriacă, precursor al zborului cu racheta, fiind
considerat prima persoană care a pus bazele tehnicii
rachetei cu etaje de ardere multiple.
În 1551 Haas a fost invitat la Sibiu, de către
Ştefan Bathory, principele Transilvaniei, urmând a fi
numit Şef al arsenalului. Aici, în perioada 1529 –
1556 a scris lucrarea Varia II 374 în care a descris
procesul de fabricare a rachetelor, ca o combinaţie
între tehnologia artificiilor şi cea caracteristică
artileriei. Acest manuscript a fost descoperit în 1961
în Arhiva din Sibiu , ea oferind o serie de detalii
tehnice ale rachetelor şi explicând totodată principiile
de funcţionare ale acestora. Conrad Haas a descris
o gamă largă de rachete, printre care şi racheta cu
etaje de ardere multiple, rachetele cu încărcătură
multiplă, şi a schiţat chiar şi o navă propulsată
reactiv, dotată cu o cabină. În lucrarea sa putem găsi
de asemenea şi aspecte teoretice referitoare la
zborul rachetelor cu etaje de ardere multiple,
amestecul combustibililor lichizi şi solizi precum şi
principiul aripilor stabilizatoare Delta şi a
eşapamentului sub formă de clopot.
Înaintea descoperirii manuscriptului lui Varia
II 374, prima descriere a rachetei cu trei etaje de
ardere i-a fost atribuită artileristului polonez
Kazimierz Siemienowicz care a abordat aspecte
teoretice similare în lucrarea sa Artis Magnae
Artilleriae Pars Prima ("Arta artileriei, Partea I") în
1650.

Abstract:
Conrad Rudolf Haas (born in 1509 in Dornbach, Austria – deceased in 1576 in Sibiu, Romania)
was a military engineer and inventor, often cited as
the first person to describe a multistage rocket in
writing.
In 1551 Haas was invited to Hermannstadt
(present-day Sibiu ) by Stephen Bathory, the prince
of Transylvania where he was invested as the engineer of weaponry. There, between 1529 and 1556,
he wrote a book in German in which he described
rocket technology, as a combination of fireworks and
weapons technologies. This manuscript was discovered in 1961, in the Sibiu public records (Sibiu public
records Varia II 374). In this work Haas dealt with the
technical details of rocket construction, explaining
the working principles of a rocket. He described
many rocket types, including the multi-stage rocket,
bundled rockets, and the idea of modern spacecraft.
His work also dealt with the theory of motion of multistage rockets, different fuel mixtures using liquid
fuel, and introduced delta-shape fins and bellshaped nozzles.
Before Haas' manuscript was discovered, the
first description of the three-stage rocket was credited to the Polish artillery specialist Kazimierz
Siemienowicz in his 1650 work, Artis Magnae Artilleriae Pars Prima ("The Art of Artillery, Part One").

Bibliografie:
[1].A se vedea Gh. Bichicean: Europa monarhiei stărilor, Institutul European, Iași, 2011, pp. 76, 121.
[2].Istoria Militară a Poporului Român, vol. II, Edit. Militară București, 1986, p. 69
[3.]Ibidem.
[4].DNAS, Filiala Sibiu, Colecţia documente de breaslă, cota Z.U. I, 246 (original, lb. germană)
[5].Gh. Bichicean: Introducere în istoria modernă universală, Editura Universității „Petru Maior” din Tg. Mureș, 2008, p. 26-28.
[6].Gh. Bichicean: Congregațiile generale în Transilvania voievodală, C.H.Beck, București, 2008, p.108-110
[7].Gh. Bichicean, Introducere în istoria modernă universală, p. 94-96, 125
[8].Castaldo a pătruns în Sibiu cu 14 companii de infanterie, dotate cu 46 de tunuri si 216 puşti de cetate, care au sporit mult capacitatea
de apărare a cetăţii: http://celebritati.scienceline.ro/ANUL_2009___ANUL_CONRAD_HAAS_6687_656_1.html
[9].http://celebritati.scienceline.ro/ANUL2009ANUL_CONRAD_HAAS_6687_656_1.html
[10]. DNAS, Filiala Sibiu, fond Mss, III, 110, f.1 (original, limba germană)
[11]. „Waldestein barone e gran capitano di Bohemia” (1523)
[12]. DNAS, Filiala Sibiu, Fond Brukenthal, cota R-S, 155, f.1 (original, hârtie, limba germană)
[13]. DNAS, Filiala Sibiu, Fond Mss, III, 110, f.2 (original, limba germană)
[14]. DNAS, Filiala Sibiu, Fond Mss, III, 110, f.3 (original, limba germană)
[15]. Această lucrare este astăzi considerată prima documentație și tehnologizare a rachetelor, în Europa. Soarta ediţiei din 1969 a lucrării
despre manuscrisul lui Konrad Haas a fost însă tragică. In 1970 Doru Todericiu a ales libertatea, fugind în Franţa. În consecință volumul
său a fost retras rapid de pe piaţă şi distrus. In anul 2002 volumul a fost reeditat într-o ediţie bibliofilă în 15 exemplare, dar abia acum redevine accesibil marelui public. Este reeditat în anul 2008. A se vedea: http://www.2012en.ro/2011/01/misterul-rachetelor-de-la-sibiu/
[16]. A se vedea și Enciclopedia României. Conrad Haas, ediție online: http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Conrad_Haas
[17].http://celebritati.scienceline.ro/ANUL_2009___ANUL_CONRAD_HAAS_6687_656_1.html
[18]. Vehiculele spațiale, inclusiv cele care au dus oameni pe Lună, sunt propulsate de rachete în mai multe trepte. „Vectorii” care duc la
țintă ogivele nucleare sunt tot rachete în trepte. Iar toate acestea sunt aplicațiile practice ale unei invenției dea cum cinci secole a lui
Konnrad Haas.
[19]. A se vedea în acest sens și: Istoria artileriei române, Edit. Militară, București, 1977, p. 53.

170 ani de la înfiinţarea primei baterii de artilerie

Constants and transformations of the
war characteristics

Constante şi transformări ale fizionomiei
războiului

Col. dr. Laurean Georgel OPREAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană “Ioan Vodă”

Abstract:
Dintotdeauna, geopolitica a acţionat asupra
istoriei umanităţii, formând un cadru permanent de
dezbatere în care se înscrie trecutul, prezentul şi
perspectiva relaţiilor interumane, statale şi
interstatale. Acest subiect a mobilizat gânditori,
strategi, geopoliticieni şi chiar profeţi, cu toţii căutând
un răspuns original la prevenirea şi soluţionarea
crizelor, conflictelor şi războaielor, încercând
permanent să depăşească consideraţiile focalizate
pe riscuri, vulnerabilităţi şi noi ameninţări la adresa
umanităţii.

Abstract:
Since always, the geopolitics has acted over
the humanity, creating a permanent framework for
debates related to the past, the present and the perspective of the joint, state and interstate relationships. This subject mobilized the thinkers, strategists, geo-politicians and even prophets to search for
an original answer regarding the prevention and the
response to crises, conflicts, warfare, trying to surpass the considerations focused on risks, weaknesses and new threats addressed to the humanity.
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Consideraţii privind întrebuinţarea
artileriei terestre în contextul mediului
operaţional contemporan

Considerations regarding the field
artillery employment in the
contemporary operational environment

Lt. col. Florian CIOCAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie
Antiaeriană „Ioan Vodă”

Abstract:
Deoarece condiţiile războiului modern sunt
diferite de cele ale războiului clasic, iar mediul
operaţional s-a schimbat dramatic, pentru a utiliza
artileria terestră trebuie să se aibă în vedere
adaptarea permanentă, transformarea şi necesitatea
asigurării unui răspuns adecvat la noile provocări
operaţionale, cum ar fi: utilizarea în operaţiile de
sprijin şi stabilitate pe timp de pace,
contrainsurgenţă, şi într-un câmp de luptă nelinear
complex care se confruntă cu unele provocări,
precum: „toleranţa zero” în cazul daunelor colaterale
şi victime, validarea mass-media, capabilităţile
dezvoltate emergente în coordonarea armamentului,
etc. Tot cu privire la acest concept, există opinii ale
specialiştilor în artilerie, care admit că într-o epocă în
care tendinţa dezvoltării artileriei, care a devenit din
ce în ce mai sofisticată, digitalizată pentru a
răspunde condiţiilor mediului operaţional
contemporan, este necesară iniţierea şi reevaluarea
rolului şi a misiunilor, a structurii şi a procesului de
modernizare a artileriei terestre şi utilizarea forţelor
armate pentru a îndeplini misiunile trasate.

Abstract:
As the conditions of the modern warfare are
different from the classic warfare, and the operational environment has dramatically changed, the
employment of field artillery has to consider permanent adaptation, transformation and the necessity of
assuring an adequate response to the new operational challenges such as: employment in peace
support and stability operations, counterinsurgency,
and in a complex non-linear battlefield
facing
several challenges as follow: “zero tolerance” for
collateral damage and victims, mass media scrutiny,
emerging expanded capabilities in coordinateseeking weapons, etc... On the same concept there
are the opinions of the artillery specialists, who admit
that in an era when the tendency of developing the
artillery, which became more sophisticated,
digitalized in order to respond to the conditions of the
contemporary operational environment, it is
necessary to initiate and reevaluate the role and
missions, structure and the process of modernization
of field artillery and the employment of forces in
order to achieve the assigned tasks.
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The „Skoda Affair” and the Tragedy of
General Dimitrie POPESCU

Afacerea SKODA şi tragedia generalului
artilerist Dimitrie (Sică) POPESCU

Col. (r.) Marin GHINOIU

Abstract:
Cu ocazia aniversării a 170 de ani de
existenţă şi mai ales de dezvoltare şi tradiţie a
artileriei, nu trebuie să ne uităm precursorii, precum
generalul Dimitrie (Sică) Popescu, care, în dubla sa
calitate de Inspector General al Artileriei şi de
secretar general al Ministerului de Război, a avut
curajul de a face ceva pentru renaşterea artileriei, pe
care îl va plăti prea scump, cu preţul vieţii sale. În
ciuda scandalului “Afacerea Skoda”, care a însemnat
mituirea unor oficiali militari şi civili, ţări străine, cu
toate că nimic nu a fost dovedit oficial, generalul a
rămas loial, onest şi mai ales dedicat Armatei ţării
sale.

Abstract:
On the occasion of celebrating 170 years of
artillery existence, specially in development and tradition, we must not forget our ancestors, like general
Dimitrie (Sică) POPESCU who, as General Inspector
for Artillery and secretary-general of the Ministry of
Defense had the courage to act for the rebirth of the
artillery, paying with his own life for that. Despite the
controversy of the „Skoda Affair”, involving bribing
civil and military officials, foreign countries, although
nothing being officially stated, the general remained
loyal, honest and especially dedicated to the Army
and his Country.
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Starea artileriei române la începutul celui
de-al doilea război mondial

 Lt. col.

The Romanian Artillery at the
beginning of the Second World War

Ion TECA

Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Abstract:
Dezvoltarea artileriei române a fost determinată
de-a lungul vremii, pe de-o parte, de evoluţia
artileriei pe plan mondial, iar pe de altă parte, de
necesităţile şi dimensiunile momentului respectiv,
conducând la schimbarea tacticilor moderne de
ducere a războiului corespunzător cu capabilităţile
multiple pe care le poate îndeplini aceasta.
Momentul de referinţă, începutul celui de-al doilea
război mondial, găseşte artileria în faţa unor noi
provocări, având în vedere atât evoluţia şi creşterea
importanţei acesteia pe câmpul de luptă, cât şi
capacităţile de ducere a războiului pe care le aveau
viitorii adversari. Aceste aspecte au stat la baza
schimbării concepţiei de înzestrare a armatei cu
artilerie, pornind de la binomul calitate- cantitate,
astfel încât fiecare eşalon să fie dotat cu artileria
corespunzătoare misiunilor ce-i reveneau. Acest
deziderat s-a realizat prin modernizarea pieselor
existente şi cumpărarea de altele moderne de la cele
mai reprezentative fabrici europene, dar şi cu
ajutorul industriei româneşti adaptată la producţia de
război prin cumpărarea de licenţe atât pentru
producerea de piese cât şi a necesarului de muniţiei
aferent

Abstract:
The development of the Romanian Artillerywas determined through time by the evolution of the
worldwide artillery, on the one hand, and by the requirements of that moment, on the other hand, leading
thus to changing the modern techniques of conducting
a war with multiple capabilities. The reference point,
the beginning of World War II, found the artillery facing
new challenges, considering both its evolution and
greater importance on the battlefield, and the war capabilities of the future enemies. These aspects were
the base for changing the concept of equipping the
army with artillery weapons, starting from the binomial
quality-quantity, so that every echelon should have the
appropriate artillery for the assigned missions. This
was possible by modernizing the existing artillery guns
and buying new ones from the most prestigious European factories. The Romanian industry adapted to the
war production by buying licenses to produce guns
and their appropriate ammunitions.
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Specificul
educaţiei militare (III)

The Characteristics of Military Education
(III)

 Lt.col. Sandu PETRE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Abstract:
Specificul învăţământului militar este determinat
de natura activităţii instituţiei militare şi este
evidenţiat de un set de caracteristici fundamentale.
Acestea reies dintr-o condiţie distinctivă şi
epistemică a actului pedagogic în Forţele Terestre,
din particularităţile importante ale profilului militarului
şi a metodelor distinctive ale profesionalizării
agenţilor acţiunilor militare, din „miza” copleşitoare a
realizării actului psihopedagogic în perspectiva
evitării în mod activ a erorii şi a eşecului, din
normalitatea „auto-sacrificiului” ca o condiţie
esenţială a militarului şi din particularităţile
interdependenţei dintre „individ” şi „echipă” în
conflictul armat.

Abstract:
The specific of military education is determined
by the nature of the activity of military organization
and it is highlighted by a set of fundamental features.
They derive from the distinctive and epistemic
condition of the educational act in the Army, from the
significant particularities of the military’s profile and
distinctive ways of professionalizing the agents of
military actions, from the overwhelming „stake” of
performing an education in the perspective of
actively avoiding the error and the fail, from the
normality of „self sacrifice” as an essential condition
of the military and from the particularities of the
interdependence between „individual” and „team” in
the armed combat. (D. Iacob)
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Măsuri de protecţie a forţei pentru
diminuarea efectelor letale ale folosirii
loviturilor cu submuniţii în operaţiile
militare

Force
protection measures for reducing lethal
effects of cluster munition during military
operations

Mr. Radu MONORANU
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Abstract:
Operaţiile confruntărilor curente caută să evite
angajarea unui număr mare de forţe, în special a
personalului, prin înlocuirea acestuia cu mijloace
tehnice capabile să îmbunătăţească semnificativ
capabilităţile psihice şi intelectuale ale omului. Scopul
lor principal este reducere la minim a pierderilor de
vieţi omeneşti. Un exemplu ar fi utilizarea submuniţiilor
în timpul atacurilor care prin sporirea efectelor
distructive impune găsirea celor mai eficiente mijloace
de contracarare sau de protecţie împotriva efectelor
letale ce le au asupra personalului.
Principalele acţiuni ar trebui să aibă drept scop
eficientizarea acţiunilor de cercetare mascare în
scopul evitării surprinderii unui atac şi de asemenea
implementarea unor adăposturi şi poziţionări speciale.

Abstract:
Current conflicts operations seek to avoid engagement of a large number of forces, especially personnel by replacing with the technical means capable
of significantly improving the intellectual and physical
capabilities of man. Their primary aim is to minimize
casualties. A given example of this is the use of cluster munitions during attacks that by increasing their
destructive effects also require the most effective
means of counteracting and force protection against
the lethal effects of submunitions scattered above the
targets.
The main actions should be aimed at improving
the reconnaissance and concealment measures in
order to avoid a surprise attack and also the implementation of special shelters and emplacements.
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Întrebuinţarea focului liniar în cele două războaie
mondiale

Barrage fire usage during WORLD WAR I and
WORLD WAR II

Căpitan Daniel DAVID
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Abstract:
Focul liniar a fost utilizat pentru prima dată de
către britanici în Primul Război Mondial, iar până la
finele anului 1916, acesta constituia mijlocul
standard de utilizare a artileriei în sprijinul ofensivei
infanteriei, aceasta urmând îndeaproape barajul de
foc. Utilizarea focului liniar în acest scop a consacrat
importanţa tragerilor executate cu artileria pentru
neutralizarea inamicului, şi mai puţin pentru
distrugerea acestuia. Acţiunile au arătat că
executarea focului liniar urmată imediat de atacul
infanteriei este mai eficientă decât câteva săptămâni
de bombardament preliminar.
Valul de foc era o tragere liniară în care se
executau două sau mai multe perdele de foc, una în
spatele celeilalte, în mod continuu. Subunităţile de
tragere transportau succesiv focul pentru a deveni
limita avansată a barajului, pentru a continua
înaintarea valului de foc, fără întrerupere.
Focul liniar a fost utilizat în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial şi mai târziu, dar numai ca
una dintre tacticile de întrebuinţare a artileriei, care a
fost realizat prin îmbunătăţirea tragerilor planificate,
a localizării ţintelor şi a comunicaţiilor.

Abstract
The barrage was developed by the British in
World War I, and by the late 1916 the creeping barrage was the standard means of deploying artillery to
support an infantry attack, with the infantry following
the advancing barrage as closely as possible. Its
employment thus recognized the importance of artillery fire in neutralizing, rather than destroying the
enemy. It was found that a creeping barrage immediately followed by the infantry assault could be far
more effective than weeks of preliminary bombardment.
A creeping barrage was more sophisticated still,
with two or more curtains of fire, one behind the
other, so that when the batteries firing the rearmost
pattern ceased fire to lift the barrage, there was no
pause or gap in the barrage. Those batteries lifted
their fire to become the forward edge of the barrage,
and the pattern was repeated to keep the barrage
creeping forward without ever ceasing.
Barrages remained in use in World War II and
later, but only as one of a variety of artillery tactics
made possible by improvements in predicted fire,
target location and communications.
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Sprijinul prin foc naval

Naval Fire Support
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Abstract:
Sprijinul prin foc naval constă în lovirea cu
artilerie de către unităţile navale, atât în fazele
operaţiilor avansate, cât şi în fazele operaţiilor de
debarcare. Acesta se poate dovedi necesar,
indiferent de tipul de operaţie efectuată şi vine în
completarea şi / sau înlocuirea sprijinului prin foc
terestru şi aerian.
Datorită gamei largi de întrebuinţare a acestor
sisteme de armament precizia este considerată cea
mai importantă trăsătură. Când discutăm de sprijin
prin foc naval pentru forţele terestre şi de infanterie
marină discutăm de trageri de la distanţe mari.
Muniţia clasică are o împrăştiere mare care poate fi
contrabalansată de cadenţa de foc foarte mare, de la
60 la 120 lovituri pe minut. Folosirea muniţiilor
inteligente cu precizie mare, ghidate prin GPS sau
laser, infraroşu, reduce considerabil consumul.
Având în vedere că 60% din suprafaţa totală de
uscat are ieşire la mare, dezvoltarea de operaţii
întrunite şi implicit a sprijinului prin foc naval
reprezintă o necesitate de neignorat.

Abstract:
Naval gunfire fire support consists in using naval
artillery, in advanced operational stages and during
landing operations. This may turn out to be
necessary, regardless of the type of operation
performed and complements and / or replaces land
and air fire support.
The wide range of uses of precision weapons
systems is considered the most important feature.
When we discuss the fire support of land forces and
marines we relate to long distances firing. Classic
ammunition has a large spread that may be
counterbalanced by high fire rates of 60 to 120
rounds per minute. Using high precision smart
munitions, guided by GPS and laser, infrared rays,
the consumption could be reduced. Since 60% of the
total land area is coastline, the development of joint
operations and therefore the naval gun fire support is
a necessity that cannot be ignored.
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Tendinţe mondiale actuale de
modernizare a sistemului MLRS

Trends in modernizing the MLRS
Systems

 Căpitan Claudiu DRĂGAN
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Abstact:
Sistemul de lansare rachete multiple (MLRS The Multiple Launch Rocket System) asigură sprijin
cu foc indirect, ghidat în adâncime, în orice condiţii
meteorologice unităţilor de manevră pentru a
distruge, neutraliza, suprima şi demoraliza forţele
oponente. Sunt
sistem de luptă versatil care
suplimentează focul artileriei ghintuite prin foc de
suprafaţă împotriva ţintelor foarte importante în timp
foarte scurt.
MLRS a fost folosit de URSS încă din cel de-al
doilea Război Mondial (sistemele M-13 sau M-31-12
denumite „artilerie cu reacţie” sau „aruncătoare de
proiectile reactive”) şi reprezintă, în continuare, un
vârf de lance în artileria internaţională, aliniat la
cerinţele câmpului de luptă modern. MLRS produce
efecte devastatoare fizice şi psihologice asupra
inamicului prin utilizarea muniţiei explozive antipersonal, anti-tanc, termobarică sau chimică. Cel
mai faimos model a rămas BM-13 „Katyusha”, un
sistem pe roţi folosit de sovietici şi exportat ţărilor
aliate acestora după al doilea Război Mondial.
În prezent, statele est-europene au în dotare,
preponderent, aruncătoare de proiectile reactive
calibru 122 mm. Turcia, Cehia, Slovacia, Polonia şi
România, au devenit membre NATO şi au dezvoltat
programe de modernizare pentru alinierea la
standardele şi cerinţele NATO.
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Abstact:
The Multiple Launch Rocket System (MLRS) ensures the indirect fire support for the maneuver units,
guided in depth, no matter the weather conditions, in
order to destroy, neutralize, suppress and demoralize the opponents. It is a versatile combat system
that supplements the gun artillery fire by surface fire
against timely high payoff targets.
The MLRS has been used since the Second
World War by the URSS (The M-13 or M-31-12 systems known as “reactive artillery” or “reactive projectile launcher”) and is still a spearhead for the international artillery, lined up to the requirements of the
modern battle field. The MLRS produces devastating
physical and psychological effects against the enemy by using the anti-personal, anti-tank, thermobaric or chemical munitions. The most famous model
is still BM-13 “Katyusha”, a wheeled system used by
the Russians and exported to the allied nations after
the Second World War.
Nowadays, the countries from Eastern Europe
are preponderantly equipped with 122 mm reactive
projectile launchers. Turkey, Czech Republic, Slovakia, Poland and Romania became NATO members
and developed modernization programs in order to
line up to the NATO requirements and standards.

