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SCURT ISTORIC
AL CENTRULUI DE INSTRUIRE PENTRU
ARTILERIE TERESTRĂ ŞI ARTILERIE
ANTIAERIANĂ „IOAN VODĂ”
ÎNALTUL DECRET nr. 998
Art. 1.„Se creează o Şcoală de Aplicaţie pentru Artilerie şi Geniu sub denumirea de Scoală Specială de
Artilerie şi Geniu”…
REGELE CAROL I
Bucureşti, 7 aprilie 1881

Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană s-a înfiinţat la data de 01.09.2008, în baza
ordinului ministrului apărării nr. MS - 17/25.02.2008 şi este continuatorul tradiţiilor Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu.
- 7 Aprilie 1881 - a fost înfiinţată Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu la Bucureşti, prin Înaltul Decret nr. 998
al Regelui Carol I, publicat în Monitorul Oficial din 17 aprilie 1881;
- 3 mai 1885 - ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;
- 16 Noiembrie 1892 - Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu se reorganizează pe două diviziuni: preparatorie şi
de aplicaţie, prin Înaltul Decret nr. 3640 al Regelui Carol I;
- 2 noiembrie 1895 - Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu îşi schimbă denumirea în Şcolile de Artilerie şi
Geniu, prin Înaltul Decret nr. 3640 al Regelui Carol I, care cuprindeau patru şcoli: Şcoala Militară de Artilerie şi
Geniu, Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu, Şcoala Superioară de Artilerie şi Geniu şi Şcoala Militară de
Guarzi de Artilerie şi Geniu;
- 1896 - Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu devine Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină;
- 1 septembrie1901 - a fost înfiinţată Şcoala de Tragere a Artileriei - Comana, judeţul Vlaşca;
- 1910 - Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu este reorganizată în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie
şi Şcoala Specială (de Aplicaţie), prin Înaltul Decret nr. 284 al Regelui Carol I;
- 1915 - Şcoala Specială de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu îşi încetează temporar activitatea;
- 25 septembrie 1916 - Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină este mutată de la Bucureşti la Iaşi ca
urmare a evenimentelor din acel an;
- 15 mai 1917 - Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină se mută de la Iaşi la Botoşani datorită exodului
populaţiei alungate de front spre nordul Moldovei;
- 1 februarie 1919 - Şcoala Militară de Artilerie se mută la Bucureşti separat de secţia de Geniu, după
finalizarea reparaţiilor vechiului local al şcolii;
- 1916-1919 - Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu îşi suspendă temporar activitatea datorită războiului şi
lipsei de cadre care se aflau pe front;
- 1920 - Şcoala de Trageri a Artileriei se transformă în Centrul de Instrucţie al Artileriei, cu reşedinţa la Râşnov;
- 25 iulie 1920 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei se mută la Timişoara, ca măsură a redistribuirii instituţiilor de
învăţământ pe teritoriul naţional, prin Ordinul Ministerului de Război nr. 2464/1920;
- 3 iulie 1921 - Şcoala Militară de Artilerie este mutată la Timişoara, în vederea realizării unităţii de comandă;
- 1927 - Şcoala de Ofiţeri în Rezervă de Artilerie este mutată la Craiova, iar Centrul de Instrucţie al Artileriei a
fost mutat de la Râşnov la Mihai Bravu;
- 31 august 1939 - Şcoala de Aplicaţie a Artileriei îşi încetează activitatea datorită celei de-a doua conflagraţii
mondiale, prin Decizia ministerială cu nr. 2212; singura instituţie de învăţământ care mai funcţiona independent
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pentru pregătirea ofiţerilor de artilerie era Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;
- 6 iulie 1940 - Şcoala Militară de Artilerie este mutată la Piteşti;
- 15 februarie 1945 - se desfiinţează Centrul de Instrucţie al Artileriei;
- 5 iulie 1946 - Centrul de Instrucţie al Artileriei s-a transformat în Subcentrul de Instrucţie al Artileriei şi a intrat
în compunerea Centrului de Instrucţie Mixt;
- 10 august 1947 - Subcentrul de Instrucţie al Artileriei s-a transformat în Şcoala de Tragere şi Perfecţionare a
Artileriei;
- 1 octombrie 1948 - Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie se mută la Sibiu;
- 13 noiembrie 1948 – ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri Tehnici de Armament;
- 30 iulie 1958 - Şcoala de Ofiţeri Tehnici Armament s-a contopit cu Şcoala Militară de Artilerie;
- 1 octombrie 1959 - ia fiinţă Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie;
- 25 iulie 1960 - Şcoala Militară de Artilerie devine Şcoala Militară de Ofiţeri Artilerie;
- 1 martie 1961 - Şcoala Militară de Artilerie intră în compunerea Şcolii Militare de Ofiţeri “Nicolae Bălcescu” cu
sediul la Sibiu;
- 26 octombrie1970 - a fost înfiinţată Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu, prin HCM nr.
1500, creându-se astfel cadrul organizatoric necesar pregătirii viitorilor ofiţeri de artilerie;
- 30 noiembrie 1970 - Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie i-a fost conferit Drapel de Luptă prin Decretul
nr. 491 din 30.11.1970 al Consiliului de Stat al R.S.R care a fost decorat de-a lungul timpului cu următoarele
ordine: Ordinul ,,Steaua Republicii Socialiste România” clasa a II-a, Ordinul ,,23 August” clasa a II-a şi
Ordinul ,,Apărarea Patriei” clasa I;
- 21 octombrie1974 - Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie i s-a atribuit numele domnului Moldovei “Ioan
Vodă”, prin Decizia Prezidenţială nr.28 din 21.10.1974;
- 1991 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie “Ioan Vodă” s-a transformat în Institutul Militar de Artilerie şi
Geodezie “Ioan Vodă”;
- 1 iunie 1997 - Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie “Ioan Vodă” s-a desfiinţat şi s-a înfiinţat Şcoala de
Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete “Ioan Vodă”, prin Dispoziţia SMG nr.S/B3/1992 din 06.05.1997;
- 15 august 2002 - Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete “Ioan Vodă” s-a reorganizat structural,
devenind Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”;
- 1 august 2005 - În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 74 din 28.04.2005, pentru modificarea
Ordinului nr. MS 179 din 14.12.2004 „Privind desfiinţarea, transformarea, resubordonarea, reorganizarea,
redislocarea şi înfiinţarea unor comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi şi formaţiuni din compunerea la
pace a Armatei României în perioada 01.01.-31.12.2005”, la data de 01. 08. 2005, fosta Şcoală de Aplicaţie
pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană ”Ioan Vodă”, s-a reorganizat în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi
Sprijin de Luptă care are în compunere şi Centrele de Pregătire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană;
- 24 noiembrie 2005 - Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă i se acordă denumirea onorifică
„General Eremia Grigorescu”. Totodată, Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră preia denumirea onorifică
„Ioan Vodă” (aprobarea ministrului apărării naţionale nr. DR. 5087 din 24.11.2005, OZU nr. 95 din 13.12.2005 al
UM. 01473 Sibiu).
- 1 septembrie 2008 - În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 17 din 25.02.2008, „Privind
desfiinţarea, transformarea, integrarea, resubordonarea, reorganizarea structurală, redislocarea şi înfiinţarea unor
comandamente, mari unităţi, unităţi, subunităţi şi formaţiuni din compunerea Armatei României în perioada 01.02.31.12.2008”, la data de 01. 09. 2008, fostul Centru de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă”, s-a
reorganizat în Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană, prin comasarea vechii structuri
cu Centrul de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană.
- 27 iulie 2009 – Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană menţine denumirea
onorifică „Ioan Vodă”. (aprobarea ministrului apărării naţionale nr. CP2. 6237 din 27.07 2009).
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The Artillery Education
System – Past, Present
and Trends

Învăţământul de artilerie
trecut prezent şi tendinţe

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

The history of the training institution generically
known both in the military and the civil environments
as “The Artillery School” is a true reflection of the evolution of the Romanian military body, of its education
system in general and of the artillery in particular.
Over time, the school has undergone many changes,
determined by the need to adapt it to the specific training requirements of those times, thus generating numerous changes of the denomination and mission,
from training artillery cadre to specializing them. Starting with September 2008, the personnel of the Training Center For Field Artillery And Air Defence Artillery
“Ioan Vodă” has been honored to carry the traditions
of the educational institutions for field, but also air
defence artillery.
The Training Center For Field Artillery and Air Defence Artillery has as main mission the training, the
specializing and the professional development in the
branch of the artillery cadres of the two branches and
also training the contract enlisted soldiers.
Currently, in the modern armies the following axes
of effort in training and specializing the personnel are
relevant: competence and performance; the development of the skills of personal reflection and understanding the operational environment; a constant progressive work towards acquiring a military culture;
gaining the ability to analyze, synthesize and make
military decisions; the determination in actions and
acquiring new technical and operational knowledge.
These imperatives non-exhaustively listed above
prove that the military education system must not become a “temple of immobility”, but it has to maintain
close contact with the realities of the transcended period. All these changes actually aim at our way of conceiving operations, of using military force, implicitly
artillery and missiles and of recognizing the changes
occurred in the reasoning process at the institutional
level and at the level of individual thinking.

Istoria instituţiei de învăţământ cunoscută, atât în
mediul militar cât şi civil, sub denumirea generică de
"Şcoala de Artilerie" reprezintă o reflectare fidelă a
evoluţiei organismului militar românesc, a
învăţământului acestuia - în general - şi a artileriei în
special. De-a lungul timpului, şcoala a cunoscut
numeroase transformări, determinate de necesitatea
adecvării la cerinţele specifice de pregătire ale acelor
vremuri generând implicit şi numeroase schimbări de
denumire şi de misiune, de la formarea cadrelor de
artilerie la perfecţionarea pregătirii acestora. Din
septembrie 2008, personalul Centrului de Instruire
pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană "Ioan
Vodă" este onorat să poarte tradiţiile instituţiilor de
învăţământ de artilerie terestră , precum şi a
învăţământului de artilerie antiaeriană.
Centrul de instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană are ca misiune principală
formarea, specializarea şi dezvoltarea profesională în
armă a cadrelor de artilerie din cele două arme,
precum şi instruirea soldaţilor voluntari
În acest moment, în armatele moderne sunt
relevante următoarele axe de efort în formarea şi
pregătirea cadrelor: competenţa şi performanţa;
dezvoltarea capacităţilor de reflecţie personală şi
înţelegerea mediului operaţional; o muncă
permanentă, progresivă pentru dobândirea unei culturi
militare; dobândirea capacităţii de analiză, sinteză şi
luare a deciziilor militare; determinarea în acţiuni,
precum şi dobândirea de noi cunoştinţe tehnice şi
operaţionale.
Aceste imperative enumerate non- exhaustiv
dovedesc că învăţământul militar nu trebuie să devină
un „templu al imobilismului”, ci trebuie să menţină un
contact strâns cu realităţile actualei perioade pe care o
trancendem. Toate aceste transformări vizează, de
fapt, modul nostru de a concepe operaţiile, de a utiliza
forţa militară, implicit artileria şi rachetele şi de a
recunoaşte schimbările survenite în procesul de
reflecţie la nivel instituţional şi la nivelul gândirii
individuale

Bibliografie:
Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea, col (r.) Marin Ghinoiu - Şcoala Militară de Artilerie-130 de ani de existenţă – Ed. C.T.E.A., Bucureşti, 2011
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Famous Families of Artillery Officers

Familii celebre de
artilerişti

Prof.univ.dr. Adrian STROEA
Statul Major al Forţelor Terestre

Over the time, many families of artillery officers
have served the country’s flag with professionalism
and dedication. Among these, I want to draw the readers’ attentions on these families: Coandă, Grigorescu
and Sichitiu.
One of the well known families, not only by the
artillerymen but by the whole Romanian nation, was
that of General Constantin Coandă (Chairman of the
Council of Ministers and Foreign Minister, head of the
Commission for organizing the coronation, Chairman
of the Senate) and his son, the great inventor Henri
Coandă, who had the rank of second lieutenant and
then lieutenant and served as an artillery officer, and
subsequently drawn by aeronautics, dedicated himself
to this field where he distinguished himself by his legendary achievements.
The Grigorescu generals entered the consciousness of the Romanian army for their exceptional personal qualities. The father, General Eremia Grigorescu
(1863-1919) was one of the greatest military personalities of the twentieth century. His son, Traian
Grigorescu, was also drawn to the noble profession of
arms, climbing the military hierarchy from second lieutenant to major general.
The two brothers Ion and Nicolae Sichitiu, born in
the village of Schela Rugi in Gorj County were eminent artillery officers, the first reaching the rank of
army corps general and the latter the rank of major.
They both had a dramatic ending: the first in the prison
in Aiud and the latter in the Second World War.

6

De-a lungul timpului numeroase familii de artilerişti
au servit ţara sub drapel cu profesionalism şi dăruire.
Dintre acestea doresc să aduc în atenţia cititorilor
următoarele familii: Coandă, Grigorescu şi Sichitiu.
Una din familiile de mare notorietate, nu numai
pentru artilerişti ci pentru întreaga naţiune română, a
fost cea a generalului Constantin Coandă
(preşedintele Consiliului de miniştri şi ministru de
externe, şeful Comisiei de organizare a încoronării,
preşedinte al Senatului României) şi a fiului său,
marele inventator Henri Coandă, care cu gradul de
sublocotenent şi locotenent şi-a desfăşurat activitatea
ca ofiţer de artilerie, ulterior, atras de aeronautică, s-a
dedicat acestui domeniu unde s-a impus prin
realizările sale legendare.
Generalii Grigorescu s-au impus în conştiinţa oştirii
române pentru calităţile personale de excepţie. Tatăl,
generalul Eremia Grigorescu (1863-1919) a fost una
dintre cele mai mari personalităţi militare ale secolului
XX. Fiul său Traian Grigorescu a fost şi el atras de
nobila meserie a armelor, urcând treptele ierarhiei
militare de la gradul de sublocotenent la cel de
general de divizie.
Cei doi fraţi Ion şi Nicolae Sichitiu, născuţi în
comuna Schela Rugi din judeţul Gorj au fost eminenţi
ofiţeri de artilerie, primul ajungând general de corp de
armată iar cel din urmă maior. Ambii au avut un sfârşit
dramatic: primul în închisoarea Aiud, cel de-al doilea
în Primul Război Mondial.
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PERSONALITĂŢI ALE ARTILERIEI CARE AU
ÎNNOBILAT ARMATA ROMÂNĂ
GENERAL DE DIVIZIE GEORGESCU PION
Col. prof.univ.dr. ALEXANDRU RIZESCU
Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă
„General Eremia Grigorescu”

The evocation of personalities of our national
history, the radiography of the era and especially the
deeds committed by them, and registering these
events in documents, diaries, memoirs and
iconography essentially contribute to a careful
assessment of what we have represented and still
represent in this part of Europe.
An exemplary case, from all points of view, is that
of the division general Georgescu Pion, a distinct and
complex figure of the military life and especially of the
artillery.
General Georgescu Pion is remembered among
the artillerymen as a role model, proving pedagogical
tact, being close to the students, and, by the actions
he performed on the educational level, always trying to
nurture lofty moral traits in them. He had the gift to
directly touch the hearts of his students. We mention
among his outstanding qualities: the consummate
professionalism, the impeccable morality, the
admirable eloquence, the absolute persuasion, the
exceptional educational qualities, the vibrant
patriotism.

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 de divizie Georgescu Pion,
personalitate distinctă şi complexă a vieţii militare şi a
artileriei în special..
Generalul Georgescu Pion a rămas în memoria
artileriştilor ca un model demn de urmat, dovedind tact
pedagogic, fiind apropiat de elevi, încercând mereu
prin acţiunile pe care le făcea pe plan educaţional să
le cultive acestora alese trăsături morale. Avea darul
de a se adresa direct inimilor elevilor săi. Între
calităţile sale remarcabile menţionăm: profesionalism
desăvârşit, moralitate ireproşabilă, oratorie admirabilă,
persuasiune deplină, calităţi educative de excepţie,
patriotism vibrant.

BIBLIOGRAFIE:
[1] Înaltul Decret nr. 1283, în Monitorul Oficial nr. 31 din 19 iulie 1872.
[2] Înaltul decret nr. 1900 din 10 octombrie 1872.
[3] Monitorul Oficial nr. 25 din 16 iulie 1881.
[4] Colonel prof.univ.dr. Alexandru Rizescu, Studiu privind condiţiile specifice de apariţie a şcolii speciale de artilerie şi geniu în Revista
Artileria Modernă Română nr. 21/2011, Sibiu, 2011, pg. 12-13.
[5] Petrovici Constantin, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”, Editura Militară, Bucureşti 1976, pp. 150-151.
[6] Arhiva M..Ap..N., Registrul istoric al Şcolii Militare de Artilerie, vol. 1928-1938, inventar 4506, p. 105.
[7] Petrovici Constantin, Op. Cit., pp. 150-151.
[8] Locotenent-colonelul Georgescu Pion, Un cuvânt la plecarea din Şcoală a Promoţiei 33 de ofi ţeri de artilerie, „PION”, Revista Artileriei, nr.
8/1926, pp. 12-14.
[9] Colonel Georgescu Pion, În serviciul Şcoalei Militare de Artilerie ca educator şi comandant 1926-1928, Cuvântări educative ocazionale –
Timişoara, 1928, Tipografi a Şcoalei Militare de Artilerie, pp. 81-85.
[10] Prof. Tîlvănoiu Floriana, O ţară trăieşte numai atâta vreme cât fiii ei ştiu să moară, în Revista de istorie şi cultură „Memoria Oltului”, Anul I,
nr. 8, Octombrie 2012, p. 10.
[11] Ibidem.
[12] Ibidem.
[13] Istrate Gheorghe, Pădurea Eminescu, în revista Saeculum, nr.3/2003, Focşani, p. 11.
[14] Prof. Tîlvănoiu Floriana, Op. Cit., p. 11.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] Petrovici Constantin, Op. Cit., p. 144.
[18] Col. prof. univ. dr. Stroea Adrian, col. (r) Ghinoiu Marin, Din elita artileriei, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2012, p.
132.
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Brigadier General
Vasile MITREA

General de brigadă
Vasile MITREA

Colonel (r.) Marin GHINOIU
În existenţa sa de peste 130 de ani, Şcoala de
Artilerie a fost condusă de bravi comandanţi, distinşi
artilerişti, specialişti şi educatori. Un loc aparte în
galeria comandanţilor îl ocupă generalul Vasile
MITREA, artilerist desăvârşit, iscusit pedagog şi
educator, autor de manuale pentru învăţământul
militar, patriot si destoinic apărător de ţară. A activat,
ca profesor, în învăţământul militar din campusul
artileristic din Timişoara timp de opt ani, din care doi
ani a îndeplinit onoranta funcţie de comandant al
Şcolii de ofiţeri activi de artilerie “Regele Carol I”(1929
-1931). Generalul Vasile Mitrea s-a numărat printre
valoroşii gânditorii militari şi implicit între formatorii de
opinie recunoscuţi în domeniu, în epoca sa. A
publicat: „Geografia militară a României” (Timişoara,
1924); „Călăuză practică pentru tinerii ofiţeri activi şi
de rezervă din toate armele” (Timişoara-1931),
„Ofiţerul în societate” (Sibiu,1932), „Obligaţiuni
sociale” (Bucureşti,1937), „Pedagogia instrucţiei
militare” (Bucureşti, 1940).

During its over 130 year existence, The Artillery
School has been led by brave commanders, who were
distinguished artillery officers, specialists and educators. A special place in the array of commanders is
occupied by General Vasile Mitrea, an accomplished
artillery officer, a skillful trainer and educator, author of
books for the military education, a patriot and a worthy
defender of the country. He worked as a military
trainer in the artillery educational campus in Timişoara
for eight years, of which two years occupying the
honorable position of commander of The School of
Artillery for Active Officers “King Carol I” (1929-1931).
General Vasile Mitrea was one of the valuable military
thinkers and implicitly of the opinion makers
acknowledged in the field, in his time. He published:
“The Military Geography of Romania” (Timişoara,
1924), "A Practical Guide for Young Active and
Reserve Officers of All Arms" (Timişoara - 1931), "The
Officer in Society" (Sibiu, 1932), "Social
obligations" (Bucharest, 1937), "The Pedagogy of
Military Training" (Bucharest, 1940).

Note:
Cf. Prof. Dr. Ion Mitrea, - Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin -, în
Buletinul Muzeului Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, serie nouă, vol. 6, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2008, p. 253-254;
2
Cf . Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea, col (r.) Marin Ghinoiu - Şcoala Militară de Artilerie-130 de ani de existenţă – Ed. C.T.E.A., Bucureşti,
2011, p. 248-249;
3
Cf. Dr. Ion Mitrea (Muzeul „Iulian Antonescu”, Bacău), - Generalul Vasile Mitrea- autor de manuale pentru învăţământul militar - în Buletinul
Muzeului Militar Naţional ”, serie nouă, vol. 1, partea II, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003, p. 371; Prof. Dr. Ion Mitrea, - Generalii Nicolae
Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin - în Buletinul Muzeului Militar Naţional “Regele
Ferdinand I”, serie nouă, vol. 6, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2008, p. 254;
4
Cf. General-locotenent Mircea Agapie, maior Dănuţ-Mircea Chiriac, maior Constantin Hlihor, maior Ion Emil – De la Şcoala Superioară de
Război la Academia de Înalte Studii Militare. Comandanţi. Profesori. Absolvenţi (1889-1995) – Ed. A.I.S.M., 1995,p. 185;
5
Cf. Prof. Dr. Ion Mitrea, - Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea- consăteni, colegi de generaţie, şcoală, carieră militară şi destin -, în
Buletinul Muzeului Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, serie nouă, vol. 6, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2008, p. 255;
6
Cf Ioan Scutu, Constantin Hlihor – Complot împotriva României 1939-1947 – Ed Academiei de Inalte Studii Militare, 1994, p. 24;
7
Cf Dr. Ion Mitrea (Muzeul „Iulian Antonescu”, Bacău), - Generalul Vasile Mitrea- autor de manuale pentru învăţământul militar -, în Buletinul
Muzeului Militar Naţional ”, serie nouă, vol. 1, partea II, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003, p. 372;
8
Cf. Dr. Ion Mitrea (Muzeul „Iulian Antonescu”, Bacău), - Generalul Vasile Mitrea- autor de manuale pentru învăţământul militar - în Buletinul
Muzeului Militar Naţional ”, serie nouă, vol. 1, partea II, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003, p. 372-373;
9
Şcoala Specială a Artileriei – Cgeografia militară a României. Curs rezumat întocmit şi predate în Şcoalele de Artilerie de Locot.-colonel V.
Mitrea - 1924, Tipografia Şcoalei Speciale a Artileriei, Timişoara, p. 3, 4-14;
10
Şcoala Specială a Artileriei – Geografia militară a României. Curs rezumat întocmit şi predate în Şcoalele de Artilerie de Locot.-colonel V.
Mitrea - 1924, Tipografia Şcoalei Speciale a Artileriei, Timişoara, p. 146;
11
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 67;
12
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 63.
13
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 135.
14
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 114.
15
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 114.
16
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 115-116.
17
Colonel V. MITREA - Călăuza practică pentru tinerii ofiţeri activi şi de rezervă din toate armele - Timişoara, Tipografia Şcoalei pregătitoare
de ofiţeri activi de artilerie, 1931, p. 146;
18
Ofiţerul în societate – de colonel Mitrea V., comandantul Reg. 36 Obuziere, 1932, Tipografia Şcoalei Speciale de Cavalerie, Sibiu, p. 3;
19
Ofiţerul în societate – de colonel Mitrea V., comandantul Reg. 36 Obuziere, 1932, Tipografia Şcoalei Speciale de Cavalerie, Sibiu, p. 4;
20
Ofiţerul în societate – de colonel Mitrea V., comandantul Reg. 36 Obuziere, 1932, Tipografia Şcoalei Speciale de Cavalerie, Sibiu, p. 30;
21
Generalul MITREA – Obligaţiuni sociale – Atelierele ziarului “UNIVERSUL”, 1937, p. 3;
22
Generalul V. Mitrea - Pedagogia instrucţiei militare – Tip. Ziarului „UNIVERSUL”, 1940, p. 59;
23
Generalul V. Mitrea - Pedagogia instrucţiei militare – Tip. Ziarului „UNIVERSUL”, 1940, p. 251;
24
Generalul V. Mitrea - Pedagogia instrucţiei militare – Tip. Ziarului „UNIVERSUL”, 1940, p. 231;
25
Generalul V. Mitrea - Pedagogia instrucţiei militare – Tip. Ziarului „UNIVERSUL”, 1940, p. 242-244;
26
Generalul V. Mitrea - Pedagogia instrucţiei militare – Tip. Ziarului „UNIVERSUL”, 1940, p. 252;
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OBSERVAŢIUNI REFERITOARE LA INSTRUCŢIA
OFIŢERILOR
Articol publicat în REVISTA ARTILERIEI anul XL nr. 6 din iunie 1927

General Dumitru PAŞŞALEGA

General Dumitru PAŞŞALEGA, fost comandant al artileriei a coordonat instrucţia ofiţerilor din cele şapte
regimente de artilerie ale Corpului I Armată şi a condus instrucţia ofiţerilor superiori în garnizoana Craiova între
anii 1923-1927.
În Perioada august – noiembrie 1916, generalul Dumitru PAŞŞALEGA (pe atunci colonel), a condus Grupul
Jiul Românesc(de vest), din compunerea Diviziei 11 Infanterie, având un rol important în luptele pentru eliberarea
Văii Jiului de sub stăpânirea austro-ungară.
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Învăţământul militar – nostalgii şi viitor
 Lt. col. Sandu PETRE
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Nowadays’ newly graduated artillery platoon
leader’s “competences” hint at an inadequate military
educational system which is subject to continuous
transformations and budgetary limitations. If not so
long ago, artillery platoon leader’s training implied an
almost daily deployment of at least four trucks and as
many cannons of a given caliber to the local training
field, today, platoon leader training mostly consist of
classes conducted indoors.
An efficient educational system which is
meant to develop knowledgeable and highly skilled
professionals, closely related to up to date requirements, implies besides considerable funds, the development of a motivated Military Instructors’ Corp with
the perspective of a formidable career, all these, without the pursuit of a “continuous development” of aspects that used to function properly in the past.

10

„Competenţele” de care dau dovadă tinerii
comandanţi de plutoane/ secţii de artilerie terestră la
începutul carierei lor sunt dovada unui bagaj foarte
sumar de cunoştinţe de specialitate insuficient
fundamentate datorită unui sistem de învăţământ în
continuă transformare şi restricţii bugetare tot mai
severe. Dacă în urmă cu ceva timp şedinţele de
instrucţie a plutonului de artilerie presupuneau ieşirea
în teren cu patru camioane care tractau patru piese
astăzi instrucţia se face mai mult pe caiet şi pe hartă.
Un învăţământ performant care să aducă un plus
de valoare sistemului, care să fie în strânsă corelare
cu cerinţele beneficiarului, cu performanţa şi cu
profesionalismul în adevăratul sens al cuvântului
presupune pe lângă investiţiile de ordin material şi
formarea unui corp de cadre didactice/ instructori
militari motivaţi şi cu perspective atractive de evoluţie
în carieră, toate acestea fără a încerca să
„îmbunătăţim” în permanenţă şi ceea ce a fost bine
odinioară.
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Aspecte cu privire la
aplicabilitatea metodei
colaborative în
învăţământul militar
modern

Aspects on the
Applicability of the
Collaborative Method in
the Modern Military
Education

 Mr. Daniel ROMAN
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Dezvoltarea tehnologică fără precedent, specifică
majorităţii domeniilor de activitate instituţionalizate, a
generat şi continuă să genereze fluxuri informaţionale
cu tendinţe de amplificare de tip exponenţial
nemaiântâlnite până în prezent. Remediul unei astfel
de situaţii, a fost identificat de specialişti ai diferitelor
domenii de activitate printr-o metodă nouă de
abordare comună: de tip colaborativ. În mediul militar
această metodă a atras după sine o implicare la nivel
mult mai răspândit asupra celui care realizează actul
aducaţional – instructorul, dar şi asupra subiectului
educaţional - cursantul. În ceea ce urmează, ne-am
propus o incursiune în domeniul învăţământului de
formare continuă sub aspectul lucrului colaborativ
instituţionalizat.

The unprecedented technological development,
specific to most of the institutionalized fields of activity,
has been generating information flows which show
trends of exponential increase, which have never been
seen before. Specialists in different fields of activity
have identified the remedy of such a situation in a new
common method of approach: having a collaborative
nature. In the military field, this method has caused an
involvement on a wider scale on the person performing
the educational act – the trainer, but also on the educated subject – the student. In the following paper, we
want to look into the field of continuous development
under the form of an institutionalized collaborative
work.

Bibliografie:
FLUERAŞ, V. (2005) – Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca;
TEMPLE, C. (2001) – Gândirea critică în abordare transcurriculară, Open Society Institute – New York, Proiectul RWCT.
STEELE, J., MEREDITH, K. Şi TEMPLE, C. (1998) – Învăţarea prin cooperare, Ghidul nr. V, Proiectul „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea
gândirii critice”;
PERETTI, A.; LEGRAND, J-A.; BONIFACE, J. (2001) – Tehnici de comunicare, Polirom, Iaşi;
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Comunication in the
Teaching
Environment

Comunicarea didactică

Lt. col. Ion Teca
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”

Far from being a smooth, homogenous and
mechanical phenomenon, communication is a dynamic process, during which some strategies are being replaced with others, making the interlocutors to
“move” towards each other. In well established situations, the shift of the communicative status is accepted. Even when communication seems unidirectional, from the teacher to the student, for example, it
is not univocal, since a contiguous flow will appear
simultaneously with the main information flow. This
bears importance through its functionality and consequences, that of the feed-back which adjusts communication. This backward action is so important that
sometimes, if it is disregarded, the entire informational
engine could jam. The teacher must continuously decipher the reaction of his students and timely adjust
the communicational behavior; otherwise, the entire
educative activity could be compromised. Therefore,
communication should be bilateral.

Bibliografie:
1.CUCOŞ, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 2006.
2.CIOLOCA, Ion, Psihologie şi pedagogie militară, Editura Militară, 1992.
3.Colectiv de autori, Pedagogie militară, Editura Militară, 1980.
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Departe de a fi un fenomen liniar, omogen şi
mecanic, comunicarea se prezintă ca un proces
dinamic, în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc
cu altele, conducându-i pe interlocutori la „deplasarea"
unuia spre celălalt, iar în cazuri bine determinate, se
admit chiar şi schimburile de statut comunicaţional.
Chiar şi atunci când comunicarea pare unidirecţională,
de la profesor la elev, de pildă, ea nu este univocă
întrucât, simultan cu fluxul informaţional principal, va
lua naştere un flux adiacent, important prin
funcţionalitate şi consecinţe, cel al feedback-urilor
care reglează comunicarea. Această acţiune în sens
invers este atât de importantă încât, uneori, dacă nu
se ţine cont de ea, întregul releu informaţional se
poate bloca. Profesorul trebuie, permanent, să
decripteze reacţiile elevilor săi şi să-şi regleze la timp
conduita comunicaţională, altfel, întreaga activitate
educaţională poate fi compromisă, din această cauză,
comunicarea trebuie să fie bilaterală.
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Adapting Training Under
the Current Budgetary
Constraints
Mr.

Modernizarea metodelor
de instruire în condiţiile
constrângerilor
bugetare actuale

Marius VETIŞAN

Batalionul 316 Asigurare Date „GURUSLĂU”

Training and drilling are among some of the most
important goals of a commander, being imperative to
achieve them in conditions as close to the reality of
contemporary military operations as possible. In terms
of the current budgetary constraints, it is necessary to
use and hence to develop new ways of conducting
training and drilling.

Instruirea şi instrucţia sunt printre unele dintre cele
mai importante obiective ale unui comandant, fiind
imperios necesar a se realiza în condiţii cât mai ap
ropiate de realitatea operaţiilor militare contemporane.
Sub aspectul actualelor constrângeri bugetare, se impune necesitatea utilizării şi, implicit, a elaborării unor
noi modalităţi de realizare a instrucţiei şi instruirii.
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Concepţia întrebuinţării
în luptă
a mijloacelor antiblindate
în armatele moderne
Mr.

The Concept of Using
Anti Amour Means in
Battle in the Modern
Armies

Corneliu HERMAN

Batalionul 612 Artilerie Antitanc „MARAMUREŞUL”
Revoluţionarea acţiunilor militare, prin utilizarea
judicioasă a mijloacelor blindate, începută de către
armata germană pe timpul celui de Al Doilea Război
Mondial şi mai apoi continuată de către Aliaţi, a con
dus la necesitatea formării şi utilizării unor forţe de
contracarare a avantajului oferit de utilizarea mijloacelor blindate. Dimensiunea reală a mijloacelor antiblin
date este condiţionată de puterea financiară a fiecărui
stat, precum şi de condiţionările de natură
tehnologică, fapt ce a determinat apariţia unor impor
tante transformări, atât de natură tehnică, doctrinară şi
implicit de înzestrare a acestora.

The revolutionizing of military action by judicious
use of the armored assets started by the German
army during the Second World War and then continued by the Allies, has led to the need for training and
using certain forces to counter the advantage offered
by the use of armored assets. The actual dimension of
the anti armor assets is influenced by the financial
strength of each state and by the technological constraints, which led to the emergence of important
changes both technical and doctrinal and concerning
their endowment.

Note:
[1] Robert Goraiski, World War II Almanac, 1931-1945, London, Hamish Hamilton, 1981, p. 164
[2] Lt.col.instr.sup. Mihai Movila; Mr.instr. Florin Cimpueriu, Tendinte si perspective in utilizarea armamentului antiblindat portabil in statele
moderne, p.26
[3] Ghidate prin GPS
[4] Lt.col.instr.sup. Mihai Movila; Mr.instr. Florin Cimpueriu, Tendinte si perspective in utilizarea armamentului antiblindat portabil in statele
moderne, Nr. 5/1999 al revistei TRUPPENDIEST (Germania)
Bibliografie:
* * * Robert Goraiski, World War II Almanac, 1931-1945, London, Hamish Hamilton, 1981, p. 164
* * * Lt.col.instr.sup. Mihai Movila; Mr.instr. Florin Cimpueriu, Tendinte si perspective in utilizarea armamentului antiblindat portabil in statele
moderne, p.26
* * * Lt.col.instr.sup. Mihai Movila; Mr.instr. Florin Cimpueriu, Tendinte si perspective in utilizarea armamentului antiblindat portabil in statele
moderne, Nr. 5/1999 al revistei TRUPPENDIEST (Germania)
* * * Col. dr. Vasile Radu, Realităţi şi perspective privind întrebuinţarea mijloacelor blindate şi antiblindate de câtre armatele moderne, Editura
UNAP, 2006
* * * Col. dr. Vasile Radu, Consideraţii privind sistemul de luptă antiblindate în operaţia de apărare, Editura UNAP, 2007
* * * Col. dr. Adrian Stroea; lt.col. Georgel Oprean; lt.col. Florian Ciocan, Artileria – noi concepte acţionale. Tendinţe de evoluţie şi înzestrare,
Editura centrului tehnic – editorial al armatei, 2007
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Artillery Automatic Fire
Direction System
BAIKS 2000

Sistemul de conducere a
focului artileriei
BAIKS 2000

Cpt. Daniel DAVID
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”

BAIKS-2000 is a technical fire direction and data
communications system designed to increase the fire
power and first hit capability of the field artillery.
BAIKS-2000 provides automation of technical fire
direction processes in towed and self-propelled (SP)
Direct Support/General Support field artillery batteries/
platoons. The system enables the fire direction center
and the firing units to perform their missions fast, accurately and effectively. The system also provides the
Company Fire Support Team Headquarters and
Forward Observers with digital capabilities for target
acquisition, fire support planning, coordination and
execution, as well as data communications via tactical
radios and field cables.
BAIKS-2000 integrates the field artillery batteries
and Company Fire Support Teams digitally to the
other fire support systems within the force. BAIKS2000 units can digitally communicate with tactical fire
direction systems located in various fire support and
maneuvering unit command posts, artillery
meteorology systems, target acquisition radars and
other fire support systems.

BAIKS-2000 este un system de conducere a
focului şi de transmitere de date destinat a spori
puterea de foc şi capacitatea de primă lovitură a
artileriei terestre.
BAIKS-2000 asigură automatizarea proceselor
tehnice de conducere a focului desfăşurate de
plutoanele - bateriile tractate sau autopropulsate de
sprijin direct sau general. Sistemul permite centrului
de conducere a focului şi unităţilor de tragere să îşi
ducă la îndeplinire misiune rapid, precis şi eficient. De
asemenea sistemul asigură Comandamentului echipei
de Sprijin prin foc a companiei şi cercetaşilor înaintaţi
capacităţi digitale de asigurare date, planificare,
coordonare şi executare a sprijinului prin foc, cât şi
transmiterea datelor prin staţii radio tactice şi cabluri în
teren.
BAIKS-2000 face legătura digital între bateriile de
artilerie terestră şi echipele de sprijin prin foc a
companiei cu celelalte sisteme de sprijin prin foc din
cadrul forţelor. Unităţile de BAIKS-2000 pot comunica
digital cu sistemele tactice de conducere a focului
amplasate în diverse puncte de comandă a unităţilor
de sprijin prin foc şi de manevră, cu complexele
meteo, cu radarele de asigurare date şi cu alte
sisteme de sprijin prin foc.

Infografie:
http://defense.blogcu.com
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Instrucţia - o provocare
continuă în Batalionul 84
Asigurare Date
„Mărăşti”
Lt. Co

Target acquisition trainig
– a continuous challange
for the 84th Field
Artillery target
acquisition battalion

l. Gheorghiţă ENACHE

Batalionul 84 Asigurare Date „MĂRĂŞTI”

The 84th Field Artillery Target Acquisition Battalion,
8-th LAROM Brigade is the brigade’s specific structure
having as its core mission to locate, track and assess
enemy targets appropriate for artillery engagement.
Although, recently raised, the 84th has got its fame
due to the outstanding performance and renowned
professionalism of its personnel regardless of the type
of missions they had been asked to fulfill. The most
noteworthy are: simulation exercises presented to
both NATO and non-NATO members, exhibitions of
weapons and military equipment world-wide, intelligence acquisition and weather forecast missions conducted for combat units from the Romanian Land
Forces and specific tasks fulfillment during experimental firing sessions as well.
The development of units similar to the 84th Battalion is an undeniable necessity which resides in their
utmost contribution to the integration process of the
Romanian artillery within the modern NATO artillery
concept. Hence the need to adequately answer to the
continuous challenge of developing and perfecting the
field artillery target acquisition training process.

Batalionul 84 Asigurare Date „MĂRĂŞTI” este
structura specifică din compunerea Brigăzii 8 LAROM
„Alexandru Ioan Cuza”, cu responsabilităţi în cadrul
sistemului de asigurare de date a artileriei terestre.
Deşi, cu o istorie relativ recentă, batalionul a reuşit săşi câştige renumele datorită profesionalismului de care
a dat dovadă personalul său, indiferent de misiunile şi
activităţile la a căror bună desfăşurare a luat parte:
exerciţii demonstrative prezentate partenerilor din
cadrul Alianţei Nord Atlantice şi din afara acesteia,
prezentări de tehnică la nivel naţional şi internaţional,
asigurarea cu date de cercetare şi meteo pentru
unităţi de angajare ţinte la nivel SMFT precum şi
misiuni de deservire a tragerilor experimentale.
Confirmarea necesităţii acestui gen de unitate în
cadrul structurilor de artilerie terestră este un aspect
de actualitate, misiunea fundamentală a B 84
Asigurare Date „MĂRĂŞTI” fiind aceea de a contribui
la integrarea artileriei române în conceptul existent în
cadrul armatelor membre NATO. O misiune pe cât de
dificilă pe a atât de frumoasă a cărei îndeplinire rezidă
în răspunsul la provocarea permanentă de a dezvolta
şi perfecţiona procesul de instrucţie de specialitate.

Note:
[1] POMA - Post de Observare Mobil de Artilerie - dotat cu complet de aparatură de ochire şi vedere pe timp de noapte pe
bază de radiaţii termice - ARGUS şi computer tactic TC 2000 - cu cablu de legătură cu staţia radio si GPS;
[2] ACCS - Automatic Command and Control System (Sistem automatizat de conducere a focului);
[3] ECOORD/FSCOORD - Coordonatorul obţinerii efectelor / Coordonatorul sprijinului prin foc
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Meteorologii
de serviciu

Meteorologists
on Duty

 Plt. maj. Costel PARASCHIV
Batalionul 84 Asigurare Date „MĂRĂŞTI”

Cunoaşterea datelor, permanent actualizate,
despre forţele generate de diferenţele de temperatură
şi presiune, de viteza şi direcţia vântului asupra
proiectilului aflat în traiectul lui la înălţimi de până la 10
kilometrii, este esenţială pentru succesul unei misiuni
de tragere. Drept urmare, staţia meteo Vaisala din
cadrul Batalionului 84 Asigurare Date a participat la
deservirea tragerilor cu muniţie de război din poligonul
CINCU, la solicitarea comandantului Regimentului 69
Artilerie Mixtă. Activitatea personalului care
încadrează staţia meteo s-a concretizat în lansarea a
2 baloane purtătoare de radiosonde şi emiterea
buletinelor tip METEO 11 precum şi o prezentare de
tehnică unde s-a detaliat modul de lucru al staţiei
meteo.

Knowing the constantly updated data regarding the
forces generated by the differences in temperature
and pressure, by the wind speed and direction, on the
trajectory of the projectile at heights of up to 10 km, is
essential to the success of a firing mission. Therefore,
the Vaisala weather station deployed with the 84th
Data collecting Battalion participated in supporting the
live firing live in the Cincu firing range, at the request
of the commander of the 69th Mixed Artillery Regiment. The activity of the personnel deployed with the
weather station resulted in launching two balloons carrying radio-probes and issuing weather bulletins type
METEO 11 and a presentation of the way this weather
station functions.
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„ONE TEAM ONE
MISSION” ÎN TO
Afganistan
 Maistru militar principal Liviu Ţiglă

“One Team, One Mission” Represented in the
Activity of the Gunners
from Focşani.
TO Afganistan

Batalionul 81 LAROM

În aprilie 2013 motto-ul „ONE TEAM ONE
MISSION” a devenit realitate, emoţiile şi poate teama
misiunii transformându-se instantaneu în mândrie şi
curaj. Nu a fost prima data când militarii au executat
misiuni în TO Afganistan doar prima dată când s-a
desfăşurat împreună cu o structură de sprijin din ANA
având ca centru de greutate artileria terestră. CS.
MAT a executat misiuni de luptă în parteneriat cu
structura consiliată, cum ar fi patrule de prezenţă
îmbarcate/debarcate pentru sprijinirea populaţiei
locale şi angajarea liderilor locali, pentru câştigarea şi
sporirea încrederii populaţiei locale în Guvernul
Republicii Islamice Afganistan, QRF şi misiuni CIMIC.
Creşterea nivelului de instruire a militarilor din cadrul
Kandak-ului 4/2/205 a constat în: instruirea şi
executarea tragerilor cu obuzierele D-30 prin care
s-au certificat echipe din compania de artilerie
consiliată şi dotarea unei săli de specialitate pentru
pregătirea artileriştilor şi distribuirea unor instrumente
necesare pregătirii misiunilor de foc.
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In April 2013 the motto “One team, one mission”
became a reality, the emotions and maybe the fear of
this action instantaneously turning into pride and
courage. This has not been the first time when the
military conducted missions in the Afghan theatre of
operations, but it has been the first time when it was
conducted together with a support formation from ANA
focusing on field artillery. CS. MAT conducted combat
action in partnership with the counseled structure,
such as embarked/disembarked presence patrols to
support local population and engage the local leaders
in order to win and improve confidence of the local
population in the Islamic Republic of Afghanistan,
QRF and the CIMIC missions. The improvement of
training the militaries of 4/2/205 Kandak consisted of:
training to use and firing D-30 howitzers, thus
certifying teams from the advised artillery company
and equipping a specialized classroom for training
gunners and distributing tools needed for preparing
the fire missions.
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Artilerişti
în Afganistan

„REDLEGS”
in Afghanistan

 Cpt. Drăgan Vasile Claudiu
Batalionului 96 LAROM “Mircea Voievod”

Experienţa câmpului de luptă, importantă dar nu
definitorie pentru desăvârşirea unui ofiţer de artilerie,
aduce cu sine o sumă de cunoştinţe, care altfel ar fi
dificil de obţinut. Terminologia specifică teatrului de
operaţii multinaţionale, problemele specifice acestuia,
procedurile de operare, pe lângă pregătirea de
specialitate şi individuală, sunt doar câteva aspecte pe
care trebuie să le stăpânească cu adevărat orice
participant la operaţii multinaţionale.

The experience of the battlefield, important but not
defining for the perfection of an artillery officer brings
along an amount of knowledge that would otherwise
be difficult to obtain. The terminology specific to a
multinational theater of operations, its particular
problems, the operating procedures, in addition to
specialized and individual training, are just a few
aspects that any participant in multinational operations
must truly master.
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Aniversarea a 170 de ani de la înfiinţarea Artileriei
Moderne Române
10 noiembrie 1843 – 10 noiembrie 2013
În perioada 08-11 noiembrie 2013, în structurile din
subordinea Forţelor Terestre s-a sărbătorit Ziua
Artileriei Române.
Activităţile dedicate sărbătoririi zilei artileriei au
debutat în data de 8 noiembrie 2013 cu un simpozion
organizat de către Centrul de Instruire pentru Artilerie
Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” din Sibiu,
simpozion prezidat de către comandantul centrului,
colonelul Georgel Oprean. În cadrul simpozionului au
fost prezentate următoarele informări:
„Personalităţi care au înnobilat artileria română în
cei 170 de ani de existenţă” – Colonel prof.univ.dr.
Rizescu Alexandru;
„Artileria română medievală. Documente de arhivă.
Reflecţii marginale” – Dr. în istorie Tatu Alexiu;
„Consideraţii privind trecutul, prezentul şi
perspectivele artileriei şi rachetelor” – Colonel dr.
Oprean Georgel.
După simpozion a urmat lansarea numărului 26 al
revistei Artileria Modernă Română şi prezentarea
tabloului domnitorului Moldovei şi patronul spiritual al
centrului, Ioan Vodă, de către locotenent-colonel
Ciocan Florian precum şi vizitarea standului cu
expoziţia fotografică dedicată zilei artileriei.
În data de 10 noiembrie 2013 s-au desfăşurat
activităţi dedicate tradiţiilor de luptă ale Artileriei
Române la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand
I”. Cu această ocazie colonelul doctor Stroea Adrian a
prezentat principalele repere ale istoriei artileriei
române iar colonelul Băjenaru Gheorghe a prezentat o
informare despre evoluţia tehnicii de artilerie de-a
lungul timpului. De asemenea s-au vizitat expoziţia de
documente, carte şi fotografie pe teme artileristice şi
parcul cu piesele de artilerie expuse în muzeu.
La activitate au participat militari în activitate,
rezervă şi retragere, precum şi vizitatori civili şi elevi ai
unor şcoli bucureştene.
Data de 11 noiembrie 2013 a debutat cu un
simpozion având ca temă „Artileria Modernă Română
– 17 decenii de existenţă”, în Sala Alba Iulia din cadrul
Cercului Militar Naţional. Acesta a fost prezidat de
către academicianul Dan Berindei, vicepreşedintele
Academiei Române, care în deschiderea lucrărilor a
transmis un emoţionant şi măgulitor mesaj artileriştilor.
În cadrul simpozionului au fost prezentate
următoarele informări:
- ,,Structuri centrale de conducere ale artileriei’’ -
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Colonel (r) Ghinoiu Marin ;
- ,,Artileria de coastă a României’’ - Comandor dr.
Moşneagu Marian;
- ,,Consideraţii critice despre artileria de astăzi’’ Colonel prof.univ.dr. Stroea Adrian;
- ,,Învăţământul de artilerie – Arc peste timp’’ Colonel dr. Oprean Laurean-Georgel;
- ,,Tendinţe de evoluţie a artileriei terestre’’ Locotenent colonel Ciocan Florian.
În continuarea manifestărilor a avut loc o adunare
festivă dedicată zilei Artileriei Române, în Sala de
Marmură, după următorul program:
- primirea persoanelor oficiale;
- intonarea imnului naţional;
- prezentarea „Artileria 170 de ani de existenţă’’ Colonel prof.univ.dr. Stroea Adrian;
- acordarea de distincţii şi diplome de onoare;
- premierea şefului de promoţie 2013;
- lansarea numărului aniversar al revistei „Artileria
Modernă Română”;
- acordarea premiilor revistei „Artileria Modernă
Română”;
- alocuţiunea persoanelor oficiale;
- program artistic susţinut de Muzica
Reprezentativă a Armatei încheiat cu intonarea
„Marşului Artileristului”.
La activitate au participat personalităţi din
conducerea M.Ap.N., invitaţi din societatea civilă,
artilerişti în activitate, retragere şi rezervă.
La Monumentul Eroilor Artilerişti a avut loc un
ceremonial militar în cadrul căruia au fost depuse
coroane din partea Preşedinţiei ROMÂNIEI, Statului
Major General, Statului Major al Forţelor Terestre,
Brigăzii 8 LAROM ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’, Şcolii
de Aplicaţii Unităţi Sprijin Luptă ,,EREMIA
GRIGORESCU’’, Centrului de Instrucţie pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie şi Rachete
Antiaeriene ,,IOAN VODĂ’’ şi Academiei Tehnice
Militare. Activitatea la care au participat atât artilerişti
în activitate, cât şi în rezervă şi retragere, s-a încheiat
cu realizarea unei fotografii de grup.
Activităţile aniversare au continuat la sediul Statului
Major al Forţelor Terestre cu o expoziţie de tehnică şi
piese de artilerie, aparatură artileristică veche, carte şi
fotografie şi produse prezentate de către S.C.TOHAN
S.A., urmată de un dineu oferit de artileriştii din Statul
Major al Forţelor Terestre.
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Activitatea Asociaţiei Absolvenţilor de
Artilerie
în anul 2013
Mr. Alexandrescu Vasile
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”
ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR DE ARTILERIE,
este o organizaţie neguvernamentală, non-profit,
apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată
în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit Statutului său.
Printre membrii fondatori ai Asociaţiei se regăsesc
atât artilerişti cu experienţă, foşti sau actuali comandanţi
ai instituţiei de învăţământ de artilerie, cât şi
artilerişti tineri, dornici de a pune umărul la
îndeplinirea scopului pentru care a fost înfiinţată
asociaţia.
Asociaţia are sediul în Sibiu iar patrimoniul
iniţial este format din activul iniţial, constituit prin
aportul în numerar al membrilor fondatori.
Conform statutului, Asociaţia poate
deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe
din ţară sau străinătate şi poate stabili legături
de colaborare cu organizaţii similare sau poate
intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi
persoane juridice sau fizice din ţară şi
străinătate, pentru îndeplinirea scopului
propus.
Membrii fondatori s-au asociat în scopul :
promovării valorilor naţionale, imaginii
armatei române - în general şi a artileriei - în
special;
cultivării şi dezvoltării sentimentului de
camaraderie profesională şi de armă;
stimulării motivaţiei profesionale;
readucerii în conştiinţa cetăţenilor a sentimentelor
de adâncă recunoştinţă faţă de eroii neamului;
promovării valorilor şi tradiţiilor artileriei române.
În acest context Asociaţia desfăşoară o plajă largă
de activităţi grupate pe patru domenii distincte care
vizează: promovarea tradiţiilor armei artilerie, sprijinul
procesului de învăţământ artileristic, formarea
profesională prin cursuri şi nu în ultimul rând
asigurarea vizibilităţii acesteia şi consolidarea relaţiilor
cu organizaţiile similare militare şi civile.
Ca şi în anii trecuţi, în anul 2013 Asociaţia
Absolvenţilor de Artilerie s-a implicat activ în
dezvoltarea unor proiecte ce au vizat în principal
cultivarea tradiţiilor de armă şi comemorarea unor
personalităţi marcante cu o contribuţie remarcabilă în
evoluţia şi dezvoltarea armei şi/sau care au contribuit
semnificativ la creşterea prestigiului şi recunoaşterea
Armatei Române precum şi aceia care şi-au câştigat
renumele şi recunoaşterea faptelor de arme pe
câmpurile de bătălie.
Astfel, aniversarea la data de 10 noiembrie 2013 a

170 de ani de la înfiinţarea Artileriei Române Moderne
a constituit un bun prilej pentru artileriştii români de aşi exprima recunoştinţa faţă de înaintaşi şi a
recunoaşte meritele celor care şi-au desfăşurat sau
încă îşi desfăşoară activitatea în slujba acestei nobile
arme.
Cu această ocazie, în data de 8 noiembrie 2013 la
sediul Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră şi
Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” a avut loc un
simpozion în cadrul căruia, pe lângă o serie de
prezentări şi evocări a fost prezentat tabloul
domnitorului Ioan Vodă, tablou realizat în ulei de către
domnul locotenent colonel Pogoreanu Doru.

În data de 10 noiembrie 2013, cu ocazia activităţilor
găzduite de Cercul Militar Naţional, s-au oferit
plachete şi medalii aniversare artileriştilor care au slujit
cu credinţă arma precum şi plachete în semn de
recunoaştere a meritelor, ca urmare a rezultatelor
obţinute în procesul de învăţământ sau pentru
contribuţia adusă la realizarea revistei Artileria
Modernă Română.
Pentru aceasta au fost oferite plachete aniversare
ministrului apărării naţionale, şefului Statului Major
General, şefului Statului Major al Forţelor Terestre şi
locţiitorilor acestora, precum şi comandanţilor marilor
unităţi şi unităţilor de artilerie şi ofiţerilor artilerişti care
s-au remarcat în activităţile desfăşurate în cadrul
structurilor de artilerie.
Placheta pentru rezultate deosebite în procesul de
învăţământ i-a revenit domnişoarei sublocotenent Ana
-Iuliana Bîscu, şefa promoţiei cursului de formare a
cadrelor militare pentru prima funcţie, arma artilerie şi
rachete.
Placheta pentru cel mai bun articol publicat în anul
2013 în revista Artileria Modernă Română a fost
oferită domnului colonel (r) Marin Ghinoiu, pentru
articolul „Afacerea SKODA şi tragedia generalului
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artilerist Dimitrie (Sică) Popescu".
În acelaşi registru, pe 28 noiembrie 2013, odată cu
desfăşurarea evenimentelor care marchează
aniversarea a 150 de ani de la naşterea Generalului
Eremia Grigorescu (28 noiembrie 1863), s-au finalizat
şi două dintre proiectele de anvergură în care a fost
implicată Asociaţia Absolvenţilor de Artilerie în anul
2013, şi anume amplasarea bustului Generalului
Eremia Grigorescu în incinta Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi Sprijin de Luptă “General Eremia Grigorescu”
din Sibiu şi realizarea unui tablou al generalului.
În ceea ce priveşte bustul generalului Eremia
Grigorescu, iniţial a fost amplasat în curtea
Regimentului 1 Artilerie din garnizoana Slatina.
Datorită desfiinţării acestui regiment, în data de 8
noiembrie 2011 bustul a fost adus în Şcoala de
Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă “General
Eremia Grigorescu” unde a parcurs un proces de
restaurare în vederea reamplasării acestuia la sediul
instituţiei noastre.
La 28 noiembrie 2013, în prezenţa autorităţilor
judeţului şi municipiului, autorităţilor militare locale şi
ale Ministerului Administraţiei şi Internelor precum şi
alături de reprezentanţi ai mediului universitar,
teologic, cultural şi ai cadrelor militare în rezervă şi
retragere, s-a desfăşurat simpozionul intitulat "150 de
ani de la naşterea generalului Eremia Grigorescu eroul de la Mărăşeşti" unde au fost prezentate
comunicări ştiinţifice care au pus în lumină faptele de

Lt. col. Pogoreanu Doru
glorie şi personalitatea generalului.
De asemenea a fost prezentat tabloul
generalului de corp de armată Eremia
Grigorescu, de către realizatorul acestuia
domnul locotenent colonel Pogoreanu
Doru, lucrare sponsorizată de către
Asociaţia Absolvenţilor de Artilerie.
Ulterior a urmat ceremonialul de
dezvelire a bustului Generalului Eremia
Grigorescu care a debutat cu onorul gărzii
şi intonarea Imnului Naţional al României,
dezvelirea operei de artă, slujba de sfinţire
a acesteia, discursurile omagiale rostite de
prefectul Sibiului, Ioan-Ovidiu Sitterli,
preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu,
Ioan Cindrea şi col. dr. Alexandru Rizescu,
comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru
Unităţi Sprijin de Luptă "General Eremia
Grigorescu". Au urmat depuneri de
coroane de flori, festivităţile încheindu-se
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cu defilarea Gărzii de
Onoare.
În derularea proiectului
de amplasare a bustului,
Asociaţia Absolvenţilor de
Artilerie a iniţiat demersurile
pornind de la planul de
amplasare şi detaliile privind
construcţia piedestalului şi
soclului statuii elaborate de
domnul
arh.
Lucian
Alexandru GĂVOZDEA.
Bustul a fost restaurat de
către specialişti ai Muzeului
Naţional Bruckental cu sprijinul domnului Director
General Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA.
Lucrările de construcţie şi amplasare au fost
executate de către S.C. PRO CONFIN S.R.L. prin grija
domnului Ovidiu NEMŢANU.
Fondurile necesare pentru derularea lucrărilor au
fost asigurate de: S.C. CSV MEDA S.R.L. şi S.C. DAK
ANYA CRIS S.R.L. - reprezentate prin domnul Claudiu
DASCALU şi BANCA ROMÂNĂ PENTRU
DEZVOLTARE – GROUP SOCIETE GENERALE,
SUCURSALA SIBIU - reprezentată prin domnul Dorin
ALBU.
Banner-ul de prezentare al Şcolii de Aplicaţie pen
tru Unităţi Sprijin de luptă „General Eremia
Grigorescu” a fost realizat de către S.C. PRINT ATU
S.R.L. - reprezentată prin domnul Marius VULCAN.
Plăcile gravate amplasate pe soclul statuii şi o
parte din materialele promoţionale au fost asigurate
prin contribuţia domnului Dan Gabriel ABRUDAN.
În anul 2014 Asociaţia Absolvenţilor de Artilerie are
ca obiectiv principal realizarea a două săli de
specialitate din cadrul Centrului de Instruire pentru
Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”,
reutilarea sălii de forţă şi dotarea cu articolele
necesare a sălii de sport precum şi cooperarea cu
organizaţiile similare din municipiul Sibiu pentru
desfăşurarea activităţilor de comemorare a 190 de ani
de la naşterea lui Avram Iancu, personalitate
remarcabilă a istoriei românilor în perioada paşoptistă.
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Revista Artileria Modernă Română
http://www.sausl.ro/CIATA/9/9.htm

